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Solentro lanserar fakturabetalning och delbetalning 
 
Med start den 17 april 2012 lanserar Solentro fakturabetalning i samarbete med Klarna faktura och 
Klarna Konto.  
 
Vad innebär lanseringen? 
-Vi har sedan tidigare kortbetalning, postförskott och banköverföring som betalalternativ. I och med 
att vi lanserar faktura och delbetalning behöver vi inte längre postförskott som betalalternativ. Det 
underlättar våra interna processer. För kunden innebär lanseringen flera fördelar. Kunden erhåller 
varan först och betalar sen. Dessutom kan man välja att delbetala och på så vis sprida betalningen 
över en längre tid, berättar Hampus Schildfat på Solentro. 
 
Hur är mottagandet hos kunderna? 
-Redan första dagen användes fakturabetalningen och sedan har det fortsatt. Hur det ser ut i 
jämförelse med de andra betalsätten får vi utvärdera längre fram. Nu närmast väntar lansering av 
fakturabetalning i Danmark och därefter i Tyskland, berättar Tobias Schildfat på Solentro. 
 
 
 
 
Solentro - gör en egen bok 
På www.solentro.se kan vem som helst busenkelt förvandla personliga texter  
och bilder till vackra och unika böcker av högsta kvalitet – en helt ny möjlighet!  
Du gör din bok direkt på webben, ingen nedladdning av program behövs och  
Solentro är helt gratis att använda. Beställningar kan göras på upplagor av en enda  
bok. Med hjälp av Solentros emailbaserade bjud-in-tjänst kan man enkelt skapa en  
bok tillsammans med andra, t ex när man smidigt vill samla in hälsningar till någon  
som fyller år.  
 
 
Idag finns Solentro på svenska, engelska, tyska och danska med kunder i nitton länder. Våra kunder gör böcker 
inför en högtid eller ett annat speciellt tillfälle som kräver en alldeles unik och minnesvärd gåva så som vid 
födelsedag, dop, bröllopspresent, julklapp, svensexa, möhippa, pensionering, byte av jobb, utlandsflytt, examen, 
jubileum med mera. Många kunder gör böcker av sina bloggar, noveller, dikter, projektarbeten med mera.  
 
Klarna  
Klarna faktura och Klarna konto är för många kända begrepp när det gäller betalningar mot faktura eller 
delbetalning. Klarna fokuserar till 100 % på betallösningar för e-handeln. Deras betallösningar är enkla och 
skapar trygghet för kunderna vilket underlättar orderprocessen för alla parter.  
 
Läs mer om Solentro på www.solentro.se,	  för bildmaterial och ytterligare material vänligen besök 
www.solentro.se/press.	  Journalister som vill ha ytterligare information kontakta: Tobias Schildfat, 040 78 300, 
tobias@solentro.com 


