
Palle A. Andersen, OZ6YM 

Fra: <service@paypal.dk>
Dato: 30. september 2016 11:22
Til: "Palle Andersen" <paa@planker.dk>
Emne: Kvittering for din betaling til OMC CORPORATION LIMITED
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Hej Palle Andersen

Du har betalt $91,30 USD til OMC CORPORATION LIMITED
(payment@stepperonline.com) 

Der kan gå et øjeblik, før betalingen vises på din konto.

Med 
venlig 
hilsen
PayPal

Opstod der problemer med dit køb?
Du har 180 dage fra datoen for din PayPal-betaling til at oprette en tvist for kvalificerede betalinger i Løsningscentret. 
Få mere at vide om vores køberbeskyttelse

Valutaomregning: I overensstemmelse med vores aftale med dig har vi omregnet beløbet til den valuta, som kortet er 
oprettet i, så transaktionen kan gennemføres. Vores gebyr for valutaomregning lægges til den valutakurs, som er 

fre. 30. sept. 2016 11:22:16 CEST (UTC+2)
Transaktionsnr.: 8H378808GN3256239

Sælger
OMC CORPORATION LIMITED
payment@stepperonline.com
+86 2587156578

Besked til sælgeren
Du har ikke skrevet en besked.

Leveringsadresse
Palle Andersen
Nyvej 11, Gerlev
3630 Jægerspris
Danmark

Forsendelsesoplysninger
Sælgeren har endnu ikke angivet nogen 
forsendelsesoplysninger.

Beskrivelse Enhedspris Antal Beløb

.9deg Nema 17 Unipolar Stepper Motor 12V 0.31A 
16Ncm(22.7oz.in) 17HM13-0316S [262]
Varenr. 17HM13-0316S

$10,82 USD 5 $54,10 USD

Subtotal $54,10 USD
Fragt $37,20 USD

I alt $91,30 USD

Betaling $91,30 USD

Denne betaling vil blive vist på dit kontoudtog som "PAYPAL 
*STEPPERONLI"

Betaling sendt til payment@stepperonline.com

Fra beløb 630,77 DKK
Til beløb $91,30 USD

Valutakurs: 1 DKK = 0,144744 USD

Faktura-id:10313-1475227334-[StepperOnline]



Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 2016.0.7797 / Virusdatabase: 4656/13115 - Udgivelsesdato: 29-09-2016

fastsat af et eksternt pengeinstitut. Du kan få flere oplysninger om vores gebyrer i brugeraftalen.

Har du spørgsmål? Gå til Hjælp på: www.paypal.com/dk/help.

Bliv verificeret – tilknyt og bekræft et betalingskort på din PayPal-konto for at blive verificeret. På den måde kan 
vi bekræfte din identitet og hjælpe med at beskytte dig mod uautoriserede betalinger fra din PayPal-konto. Log 
på, og klik på linket Bliv verificeret under dit navn.

Du kan ikke besvare denne e-mail. Denne e-mailkonto bliver ikke overvåget, og du vil ikke modtage svar.Hvis du har brug 
for hjælp, skal du logge på din PayPal-konto og klikke på Hjælp i øverste højre hjørne.

Du kan modtage e-mails i almindelig tekst i stedet for i HTML. Hvis du vil ændre indstillingerne for meddelelser, skal du 
logge på din konto, gå til din profil og klikke på Mine indstillinger.

Copyright © 1999-2016 PayPal. Alle rettigheder forbeholdes.

PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
Société en Commandite par Actions
Indregistreret kontoradresse: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
RCS Luxembourg B 118 349

PayPal-e-mail-id PP120 - 4a67145c7c37
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