
 

 

Kopiera och klistra in allt innehåll som behövs för mejlet om övergiven kundvagn nedan.  
 

Du lämnade något i din kundvagn. 
 
Hej <kundens förnamn>,  
 
Vi har goda nyheter! 
Hos [Klistra in din butiksnamn] kan du köpa nu och betala senare med Klarna. Det är säkert och enkelt – och du får de 
saker du vill ha när du vill ha dem. 
 
Välj bara Klarna i kassan så får du mer tid på dig att betala: 

 

<varorna i kundvagnen med priser> 

 
 

[OBS! Ange alla betalningsalternativ om du använder Klarna Checkout. / Ange bara de betalningsalternativ som är 
tillgängliga i din butik om du använder Klarna Payments eller Klarna Payment Method] 
 
Kort eller bankkonto 
 
Med kort eller konto kan du betala dina köp snabbt, säkert och enkelt på tre olika sätt. Du kan ansluta både dina kort och 
bankkonton till Klarna när du ska betala något för första gången, eller göra det i förväg via vår app med hjälp av BankID. 
Klarna kommer ihåg dina uppgifter så att du kan handla och betala ännu smidigare nästa gång. 

● Banköverföring 
Betala med ditt bankkonto och godkänn köpet med BankID. Pengarna dras direkt utan någon registrering hos oss.  

● Dras från bankkonto 
Pengarna dras från ditt anslutna konto inom två bankdagar efter behandlad/skickad order. 

● Kort  
Betala med valfritt kort. Pengarna reserveras direkt på kortet i samband med köpet. 
 

Alla köp med kort eller bankkonto omfattas av Klarnas köparskydd.   
 

Betala senare 

 
● Betala inom 14 dagar. Prova sakerna i lugn och ro hemma och bestäm vad du vill behålla. Inga, räntor eller 

avgifter när du betalar i tid. 
 
Alternativ 

● Betala inom 14 dagar. Handla nu, prova hemma och betala bara för det du vill behålla. Inga, räntor eller 
avgifter när du betalar i tid. 

 
 

Dela upp 

 

● Delbetalningsplan 
Betala enligt en plan, så att köpet är fullt betalt efter till exempel 12 månader. Vill du betala mer en månad går det bra 
och du kan närsomhelst betala den resterande skulden.  

 
● Flexibla delbetalningar 

Betala ett minimibelopp varje månad. Du väljer själv om du vill betala minimibeloppet eller valfritt belopp över 
minimibeloppet. 

 
När du godkänts kan du hantera dina betalningar och få betalningspåminnelser i Klarna-appen. 

 

  

<Klistra in  en av Klarnas loggor, ladda ner här> 
 

<Klistra in en länk till din webbshop med en uppmaning att börja handla> 
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