<?php
/**
* [our Webshop] Webshop System
*
* LICENSE
*
* This program is not "free" software and restrictions apply!
* This file as well as all other files containing the code to our software may ONLY be used and/or redistributed with written permission
from us.
* You'll find information regarding our conditions and pricing on our homepage. Contact us immediately if any of these conditions are
not clear.
*
* @name File: Swedish Language File
*
* @desc Swedish language file.
*/
//34567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0123456789012345678901234567890 - 154 CHARS//
$aLangItem = array
(
# Upload files/images
################################################
"TheFile" => "Filen",
"UplFileIsDone" => " har nu laddats upp.",
"UplFileFailed" => "
Något gick fel med uppladdningen!<br />
- Antingen så har din fil en felaktig filändelse, eller så är den för stor (i antal MB).
",
"UplFileFailedWrongExt" => "Din fil har inte laddats upp pga. att den har en felaktig filändelse.",
"UrlIsNotReadable" => "
Katalogen som du försöker ladda upp till går ej att läsa.<br />
- Antingen så existerar inte katalogen, eller så är katalogens rättigheter inte satta.
",
"Size" => "Storlek",
################################################
# DB / Export
################################################
"TfDoesNotExist" => "
<h3 style=\"color:red; font-weight:bold;\">Antingen så existerar inte textfilen,<br />
eller så är dess filrättigheter inte satta!</h3><br />
<b>Be <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a> att åtgärda detta felet,
och ange i mailet vad felet är.</b><br /><br />
",
################################################
# Discount
################################################
"EnterDiscountCode" => "Har du en present- eller rabattkod?",
"DiscountCodeInf" => "Ange din rabattkod och klicka på uppdatera knappen.",
"IsOneTimeOffer" => "Engångserbjudande",
"DiscountCodeDoesntExist" => "Rabattkoden som du skrev in finns inte.",
"IsDiscountCodeOneTimeOffer" => "
Rabattkoden som du skrev in kan endast användas EN gång per kund,<br />
och du har redan använt denna rabattkoden en gång.<br />
Om du godkänner beställningen ändå, så kommer du INTE få rabatt på dina produkter.
",
"IsDiscountCodeDateInvalid" => "Rabattkoden som du skrev har tyvärr upphört och gäller inte längre.",
"DiscountCodeOkTxt" => "Rabattkod godkänd! Slutsumma uppdaterad.",
"DiscountCode" => "Rabattkod",
"Discount" => "Rabatt",
"DiscountPrice" => "Rabattpris",
"Rtlr" => "ÅF",
"DiscountExclVatNr" => "Rabatt exkl. moms",
"CostDiscountExclVatNr" => "Rabattpris exkl. moms",
"DiscountInf" => "Rabatt information",
"DiscountFixedCost" => "Fast rabattkostnad",
"DiscountPercentageNr" => "Rabatt i procent",
"DiscountIn" => "i rabatt",

"DiscountIs" => "Rabatten är ",
"OnCostOfGoodsInCart" => "på varuvärdet",
"OnCostOfGoodsInCartForArt" => "på varje produkts varuvärde för dessa produkterna",
"OnCostOfAllGoodsInCartForArt" => "på summan av varuvärdet för produkterna",
"SumToPayInclShippingAndDiscount" => "Summa att betala med rabatt",
"DiscountOrderItem" => "
Rabatt räknas på produktpriset exkl. moms.<br />
Eventuell fraktkostnad är det ingen rabatt på.
",
################################################
# Article Menu
################################################
"LangChoose" => "Välj språk",
"CurrChoose" => "Välj valuta",
"Lang" => "Språk",
"Curr" => "Valuta",
"PriceAreShown" => "Priser visas",
"PricesAreShown" => "Priserna visas",
"ChangeTo" => "Ändra till",
"Sel" => "Sortiment",
"ArtInSel" => "Produkter i sortimentet",
"TheCart" => "Kundvagn",
"YourCart" => "Din kundvagn",
"TheCart_2" => "kundvagnen",
"YouHavePlacedAnArtIn" => "Du har nu lagt en vara i",
################################################
# Menu Top
################################################
"Cust" => "Kunder",
"ArtSearch" => "Sök produkt",
"AtLeastTwoChrInSearch" => "Sök minst 2 tecken",
################################################
# Card Payment
################################################
"PaySystem" => "Kortbetalning",
################################################
# Tell A Friend
################################################
"TellFriendAboutFollowingArt" => "Tipsa en vän om följande produkt:",
"TellFriendAboutOurShop" => "Tipsa en vän om vår butik!",
"ReceiverName" => "Din väns namn",
"ReceiverEmail" => "Din väns e-post",
"YourName" => "Ditt namn",
"YourComment" => "Din kommentar",
// Warn
"YourReceiverName" => "din väns namn",
"YourReceiverEmail" => "din väns e-post",
"YourEmailHasNowBeenSentAway" => "Meddelandet har nu skickats iväg!",
// E-mail
"WantsToTellYouAboutAnArt" => "vill tipsa dig om en produkt!",
"WantsToTellYouAboutOurShop" => "vill tipsa dig om vår butik!",
"HasSentYouAnEmailFromOurWebshop" => "har skickat ett meddelande till dig från vår webbutik.",
"At" => "Hos",
"FoundArtYouMightBeInteresstedIn" => "hittade jag en produkt som du kanske är intresserad av?",
"YouCanVisitUrlBelowForMoreInf" => "Du kan besöka länken nedan för mer information.",
"Comment" => "Kommentar",
################################################
# Admin Control Center
################################################
"YoureNotAuthorizedToViewThisPage" => "Du har inte rätt access för att titta på den här sidan!",
################################################
# Article

################################################
// Table headlines
################################################
"St" => " st",
"Descr" => "Beskrivning",
"Qty" => "Antal",
"ArtWeightNr" => "Paketvikt",
"ClickToGetMoreInf" => "Klicka för mer information",
"ASCSortOrder" => "Fallande",
"DESCSortOrder" => "Stigande",
"Displays" => "Visar",
"HitsPerPage" => "träffar per sida.",
"ImgView" => "Visa bilder",
"ImgHide" => "Dölj bilder",
"AdvertiseList" => "Annonser",
// Sort order
"ArtName" => "Produktnamn",
"StockNr" => "Lager",
"StockNrArtPrm" => "Lager,&nbsp;valt alternativ",
"StockStartNr" => "Lager (antal)",
"StockType" => "Lager (typ)",
"Price" => "Pris",
// Other
"Inf" => "Information",
"ClickToViewLargerImgs" => "Förstora bild",
"ClickToViewLargerImg" => "Förstora bild...",
"UrlDirectToThisPage" => "Direktlänk till sidan",
"Choose" => "Välj",
"UrlArtList" => "Lista",
"UrlArtGallery" => "Galleri",
// Search
"SearchResult" => "Sökresultat",
"Pages" => "Sidor",
"NextPage" => "Nästa sida",
"PrevPage" => "Föregående sida",
"PageInterval" => "Sidorna visas med ett intervall på",
"SearchWord" => "Sökord",
"ArtItemChangeImgWithKbd" => "Byt bild med piltangenterna på ditt tangentbord",
"Slideshow" => "bildvisning",
"Spacebar" => "mellanslag",
################################################
// Main
################################################
"NoArtWasFoundInCat" => "Inga produkter hittades i den här kategorin",
"Art" => "Produkter",
"ArtSeveral" => "produkter",
"ArtOne" => "produkt",
"ArtNone" => "Inga produkter",
"RightNowTheres" => "Just nu visas det",
"SortBy" => "Sortera efter:",
"SortOrder" => "Sorteringsordning:",
"Found" => "Hittade",
"ArtNrInThisCat" => "st produkter i den här kategorin.",
"Relevance" => "Relevans",
################################################
// Stock status
################################################
"ExactInt" => "Exakt antal",
"InStock" => "I lager",
"OutOfStock" => "Ej i lager",
"NotInStock" => "Ej i lager",
"XtoY" => "X till Y",
"XtoX" => "X till Y",
"X+" => "X+",
"OrderArt" => "Best. vara",

"DelivDateUnknown" => "Lev. datum okänt",
"ArtShortSupply" => "Bristvara",
"ArrivesDateX" => "Kommer datum X",
"DelDateExceeded" => "Lev. datum överskridet",
"Arrives" => "Kommer",
"1To3Days" => "1-3 vardagar",
"2To5Days" => "2-5 vardagar",
"7To10Days" => "7-10 vardagar",
"12To14Days" => "12-14 vardagar",
"1Week" => "1 vecka",
"2Weeks" => "2 veckor",
"1To2Weeks" => "1-2 veckor",
"2To4Weeks" => "2-4 veckor",
"StorageGoods" => "Lagervara",
"InstantlyFromSupplier" => "Direkt från leverantör",
"TempFinished" => "Tillfälligt slut",
"CallForCost" => "Ring för pris/offert",
"IsHidden" => "Dölj denna produkt",
"EmptyStock" => "SLUTSÅLD",
"SetExactIntAsEmptyStock" => "SLUTSÅLD",
################################################
// Insert/Update
################################################
"CustAlsoBought" => "Kunder som köpte denna produkt köpte även",
"iId" => "Id",
"Name" => "Namn",
"DateTime" => "Datum/Tid",
"iArtMenu_Id" => "Kategori Id",
"ModelId" => "Art.nr",
"VatNr" => "Moms",
"VatRegNr" => "Momsreg./VAT nr",
"VatTotal" => "Moms totalt",
"WeightNr" => "Vikt",
"SupplierHomepage" => "Mer information",
################################################
// Item
################################################
"ArtMenu" => "Kategori",
################################################
################################################
# Statistic
################################################
"MoreInf" => "Mer info",
"Ip" => "IP",
"IpHost" => "IP (Host)",
"UrlLastVisited" => "Kom från länk",
"UserNrRightNow" => "Besökare just nu",
"UserNrSinceLastWeek" => "Besökare senaste veckan",
################################################
# Order
################################################
// Table headlines
################################################
"OrderCurrent" => "Beställningar",
"OrderPrior" => "Lagda beställningar",
"NrOrderPrior" => "st lagda beställningar",
"YouHave" => "Du har",
"Date" => "Datum",
"Order_Id" => "Order Id",
"IsManaged" => "Behandlad",
"IsUnmanaged" => "Mottagen",
"IsAnnuled" => "Annullerad",
"IsIntlyMarked" => "Internt mark. best.",
"All" => "Alla",
"OrderIsAssembled" => "Beställningar med denna ikon är behandlade och är redo att levereras/hämtas.",
"OrderIsntAssembled" => "Beställningar med denna ikon är mottagna och registrerade.",

"ViewOrderNrOnSamePage" => "Visa antal beställningar på samma sida",
"YourSessHasExpired" => "<b>Maxtiden för din session har gått ut, vänligen logga in igen.</b>",
"CommaCost" => ", kostnad",
"OfWhichShippingRepresents" => "varav fraktsätt och betalningssätt utgör",
"AndTheTotalWeightNrForAllArtIs" => "och den sammanlagda vikten på alla beställda produkter är",
"PossibleDiscountCodesIsNotIncl" => "(Eventuella rabatter via rabattkoder är ej inräknade)",
"ClickMoreInfOrder" => "Klicka för mer info om beställningen.",
"BankAuthCode" => "Auktorisationskod från banken",
"PaySystemTransactionId" => "Betalningens transaktions id",
"OrderCommentToCust" => "Kommentar till kund",
"FreightTrackPkgIdDeliveredWith" => "Levereras av",
"OrderInf" => "Beställningsuppgifter",
"OrderComment" => "Kommentarer och godssökning",
"OrderArtInf" => "Produktinformation",
"Commercial" => "Reklam",
"CommercialFor" => "Reklam för",
"CommercialFrom" => "Reklam från",
"OrderListKlarna" => "Klarna faktura",
"OrderListKlarnaPrePay" => "Klarna förskottsbet.",
"OrderListKlarnaPartPay" => "Klarna delbet.",
"OrderListPaysonAccount" => "Payson konto",
"OrderListPaysonBank" => "Payson direktbet.",
"OrderListPaysonCard" => "Payson kortbet.",
"OrderListPaysonInvoice" => "Payson faktura",
"OrderListPaysonAll" => "Payson",
"OrderListSveaAll" => "Svea",
"OrderListSveaCard" => "Svea kortbet.",
"OrderListSveaBank" => "Svea Bank",
"OrderListSveaInvoice" => "Svea faktura",
"OrderListSveaPartPay" => "Klarna delbet.",
################################################
// Cart
################################################
"OrderIsComplete" => "Beställning är klar!",
"CartStockNrExceedArtStockNrMsg" => "Obs! Du har angett att du vill köpa fler av varan nedan än vad som finns i lager.",
"NeedValidCartStockExceedArtStock" => "Du kan ej fortsätta förrän du korrigerat antalet på rödmarkerade produkter ovan.",
"OrderLowestCostNrDontExceedCartArtCostExclVatNr" => "
Varorna i kundvagnen har ett mindre värde än lägsta orderbeloppet.<br />
Du måste beställa fler eller dyrare varor innan du kan handla.
",
"OrderLowestCostNrIs" => "Lägsta orderbeloppet är satt till:",
################################################
// Email
################################################
# Annul order
"Hi" => "Hej",
# Place order
"OrderItem" => "Beställning",
"OrderItemIsUnmanagedOrder" => "<span class='cssTblColDateIsUnmanaged'>Beställning - Mottagen",
"OrderItemIsManagedOrder" => "<span class='cssTblColDateIsManaged'>Beställning - Behandlad",
"OrderItemIsAnnuledOrder" => "<span style='color:#f14f4f;'>Annullerad beställning!</span>",
"OrderItemIsIntlyMarkedOrder" => "<span style='color:#5aaad8;'>Internt markerad</span>",
"OrderItemIsNotReadOrder" => "<span style='color:#000;'>Oläst</span>",
################################################
// Other
################################################
# Cancel order
"CancelOrderMsg" => "
Du har valt att avbryta din order,<br />och kommer därmed inte att få någon orderbekräftelse.
<br /><br />
Vi hoppas dock att du väljer att köpa något annat hos oss istället.
",
"BestRegards" => "Mvh",
# Waiting for payment
"CheckOutWaitingMsgPart_1" => "

Vi väntar nu på att du ska slutföra din betalning.<br />
Då kommer vi skicka en orderbekräftelse till din e-postadress:
",
"CheckOutWaitingMsgPart_2" => "
<span style='color:green; font-size:13px; font-weight:bold;'>
Den här sidan har öppnat upp ett sk. popup-fönster i ett eget fönster.<br />
Om du <u>INTE</u> ser ett popup-fönster, klicka då</span>
",
"CheckOutWaitingMsgPart_3" => "
<span style='color:red; font-size:13px; font-weight:bold;'>Klicka <u>INTE</u>
på något annat i butiken utom eventuellt knappen ovan för popup-fönstret,<br />
annars kommer vi aldrig ta emot din beställning!</span>
",
"CheckOutWaitingMsgReceipt_1" => "
<ul>
<li>Utför din betalning inom <u>30 minuter</u> <span style=\"font-weight:normal;\">(tar ca 1-3 minuter)</span>.</li><br />
<li>När din betalning är gjord så <u>klicka på
",
"CheckOutWaitingMsgReceipt_2" => "
</u> för att genomföra köpet.</li>
</ul>
",
"CheckOutWaitingMsgReceipt_3" => "
Om inte båda punkterna ovan följs så kan det hända att beställningen<br />
aldrig registreras hos oss, och då kan vi inte leverera dina varor.
<br /><br />
- Invänta din orderbekräftelse via e-post så vet du att beställningen har nått oss.
",
"CheckOutWaiting_BtnHere" => " här ",
"CheckOutWaiting_BtnComplete" => "’Slutför’-knappen",
"CheckOutWaiting_BtnPay" => "’Betala’-knappen",
"CheckOutWaiting_BtnMakePay" => "Klicka för att betala och registrera din beställning »",
"CostIsExclVatNrDueToOutsideEu" => "* Exkl.moms pga export utanför EU",
"CostIsExclVatNrDueToVatRegNr" => "* Exkl.moms pga momsreg./VAT nr",
"YourCustInf" => "Dina uppgifter",
################################################
################################################
# Cart
################################################
"YourCartIsEmpty" => "Din kundvagn är tom!",
"InYourCart" => "ligger i kundvagnen.",
"CartOne" => "Kundvagn",
"CartThe" => "Kundvagnen",
"GoToCart" => "Till kassan »",
"GoToCheckOut" => "Till kassan",
"Total" => "Totalt",
"SystemSett" => "Inställningar",
################################################
# Contact form
################################################
"Other" => "Övrigt",
"ContactUs" => "kontakta oss",
"CustService" => "Kundtjänst",
"SendQuestions" => "Skicka gärna in frågor och synpunkter till oss",
"Email" => "E-post",
"Subj" => "Ämne",
"Msg" => "Innehåll",
"EmailSentTryAnswerQuick" => "Meddelandet har nu skickats iväg!<br />Vi ska försöka att svara så snabbt som möjligt.",
"AboutUs" => "Om oss/vårt företag",
"With" => "med",
"And" => "och",
"ACustHaveSentAnEmailFromWebshop" => "En kund har skickat ett e-post från webbutiken.",
"UserInf" => "Användar information",
################################################
# Other
################################################
"DescrShort" => "Beskrivning, kort",

"DescrLong" => "Beskrivning, lång",
"CostExclVatNr" => "Pris exkl. moms",
"PriceInclVatNr" => "Pris inkl. moms",
"Sum" => "Summa",
"NotChosen" => "Ej valt",
"ArtIsInStock" => "Produkten finns i lager.",
"ArtIsNotInStock" => "Produkten finns ej i lager.",
"ArtNrChosen" => "Du har inte valt någon produkt!",
################################################
# Returned ordered article
################################################
"OrderRetAnArt" => "Returbegäran",
"OrderRetReason" => "Returorsak",
"Warranty" => "Garanti",
"Orderterms" => "Ångerrätt",
"DescrError" => "Felbeskrivning",
"InvoiceNr" => "Faktura nr",
"CustNr" => "Kund nr",
"ACustHaveSentAnOrderRetFromWebshop" => "En kund har skickat en returbegäran från webbutiken",
"ACustHaveSentAnOrderComplaintFromWebshop" => "En kund har skickat en reklamationsbegäran från webbutiken",
"OrderRetFurtherQuestions" => "
Om du har fler frågor om returer, vänligen
",
"YourDescrError" => "en felbeskrivning",
################################################
# Invoice
################################################
"Invoice" => "Faktura",
"DateInvoiceDay" => "Fakturadatum",
"InvoiceAddress" => "Fakturaadress",
"YourReference" => "Er referens",
"YourPersonNrOrgNr" => "Ert person-/org. nr",
"DatePayDay" => "Förfallodag",
"SumToPay" => "Summa att betala",
"AmountPaid" => "Summa",
"Designation" => "Benämning",
"StPrice" => "Á-pris",
"Amount" => "Belopp",
"NetBalance" => "Netto",
"NetBalanceTotal" => "Netto totalt",
"PostalAddress" => "Postadress",
"BankGiro" => "Bankgiro",
"PlusGiro" => "Plusgiro",
################################################
# Howto shop
################################################
"HowDoIShop" => "Hur handlar jag?",
################################################
# Cart
################################################
"CartIsEmpty" => "
<h1>Din kundvagn är tom.</h1>
<p>- Klicka på ’Köp’-knappen på en produkt för att lägga den i din kundvagn.</p>
",
"SumInclVatNr" => "Summa inkl. moms",
"SumExclVatNr" => "Summa exkl. moms",
"ProceedToCustInf" => "Fortsätt till kunduppgifter »",
"PleaseFillInMissingInf" => "Vänligen ange de uppgifter som saknas",
"CartContent" => "Innehåll",
"ShowCartContent" => "Visa innehåll",
"HideCartContent" => "Göm innehåll",
################################################
# CheckOut
################################################
"CheckOut" => "Kassan",

"CostOfGoods" => "Varuvärde",
"NetBalanceCostOfGoods" => "Netto varuvärde",
"Cost" => "Kostnad",
"FixedCost" => "Fast kostnad",
"CostPerKilo" => "Kilopris",
"SendOrder" => "Skicka beställning",
"CostTotalInclShipping" => "Summa att betala med frakt",
"CostTotalInclShippingExclVatNr" => "Summa att betala med frakt, exkl. moms",
"CostTotalInclShippingInclVatNr" => "Summa att betala med frakt, inkl. moms",
"SumToPayExclShipping" => "Summa att betala exkl. frakt",
"CostInf" => "Prisuppgifter",
"ReadOur" =>"Se våra ",
"Terms" => "köpvillkor",
"TheTerms" => "köpvillkoren",
"ForMoreInf" => " för mer information.",
"ConditionsOfPurchase" => "Köpvillkor",
"IveReadUnderstoodAndApprovedYour" => "Jag har läst och godkänner ",
"NbCheckOutInvoiceCustPersonInf" => "
<span style=\"color:red; font-weight:bold;\">OBS!</span>
<br />
<b>Vi har valt att inte tillåta privatpersoner att kunna handla via faktura, utan endast företag samt föreningar.<br />
Vänligen gå tillbaka till kassan och välj ett annat betalningssätt.</b>

",
"ThanksForOrdering" => "Tack för din beställning",
"Account" => "Dina uppgifter",
"Cart" => "Kassan / Kundvagnen",
"CheckOutSaveOrderAndSendEmail" => "Steg 2/2 » Skicka beställning",
"ChooseShippingToContinue" => "Välj betalningssätt och fraktsätt. Fortsätt sedan genom att",
"ClickingTheButtonBelow" => "klicka på knappen nedan",
"WarnCheckOutTerms" => "Fel: Du måste godkänna <u>våra köpvillkor innan du beställer</u>.",
"WarnCheckOutIsCustLoggedOn" => "Fel: Du måste vara <u>inloggad innan du beställer</u>.",
"WarnCartMustSelPayType" => "Fel: Du måste välja ett betalningssätt innan du går vidare",
"WarnCartKlarnaFinnishEur" => "
Fel: Klarna har endast stöd för EURO i finska. Du måste välja språket Finska,
och komma från Finland om du ska betala i EURO.
",
"WarnCartKlarnaPartPayWrongCurr" => "
Fel: Klarna har ej stöd för delbetalning i vald valuta.<br />
Du måste välja en annan valuta för att handla med Klarna delbetaning.
",
"WarnCartKlarnaWrongCurr" => "
Fel: Klarna har ej stöd för den valda valuta.<br />
Du måste välja en annan valuta för att handla med Klarna.
",
"PossiblyACustCheckOutMsg" => "Meddelande till<br />butiken (valfritt)",
"CustCheckOutMsg" => "Meddelande till butiken från kunden",
"HowDidYouFindUs" => "Hur hittade du till oss?",
"ErrorCode" => "Felkod",
"Reason" => "Anledning",
"InternalError" => "Internt fel",
"CustEmailEmpty" => "Kundens e-post adress är inte ifylld!",
"CheckOutCartSessEmpty" => "Din session är ogiltig. Vänligen försök igen.",
"CheckOutCartNoGoods" => "Fel: Du har inga varor i din kundvagn",
"GetCustInfExpl" => "Ange ditt orgnr / personnr för att hämta dina kunduppgifter",
"CheckoutPayErrorHeadline" => "Betalningsfel",
"CheckoutPayReturnErrorMsg" => "Ett fel inträffade under betalningsprocessen och din order kunde inte behandlas.<br /><br />
Vänligen försök igen, och välj ett annat betalningssätt om det ändå inte skulle fungera.",
"CheckoutWarnUnsupportedCountry" => "Ditt land stöds tyvärr inte av betalsättet du valt. Vänligen försök med ett annat betalsätt.",
"CheckoutWarnUnsupportedCountryCurrComb" => "Ditt land i kombination med den valda valutan stödjs inte av betalsättet du valt.
Vänligen ändra valuta eller betalsätt.",
################################################
# Paynova
################################################
// Processing
"WarnMsgArtValEqualNull" => "
<b>Fel: Dina produkter har ett värde av ’0’!</b><br />
Vänligen kontakta <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a>,<br />

så de kan åtgärda detta felet!
",
"WarnMsgInvalidCurr" => "
<b>Fel: Du har valt en valuta som inte betalsystemet har stöd för!</b><br />
Vänligen byt valuta till
",
"PurchaseOfArtFrom" => "Köp av produkter hos",
"PaynovaAmountTo" => "uppgår till",
"PaynovaOrderConfirmation" => "Orderbekräftelse kommer skickas till",
################################################
# DIBS
################################################
"iDeb/DIBS" => "Kortbetalning - VISA, MasterCard mm",
"iDeb/DIBSHdr" => "<h2>DIBS - Kortbetalning med VISA och MasterCard</h2>",
"iDeb/DIBSExpl" => 'I samarbete med DIBS AB hanterar %1$s era kortbetalningar. <br />
%1$s följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt kort/bankkonto. <br />
%1$s belastar först kortet/kontot i samband med att varan levereras. <br />
%1$s lagrar inga kortuppgifter. DIBS hanterar konsumentens kortuppgifter och uppfyller kraven för PCI- DSS. <br /><br />
- För mer info om säkerheten besök %2$s.',
"CardPayOrDirectPay" => "Kort- eller direktbetalning",
################################################
# CertiTrade
################################################
"CertiTrade" => "Kortbetalning - VISA, MasterCard mm",
"CertiTradeHdr" => "<h2>CertiTrade - VISA, MasterCard samt DinersClub</h2>",
"CertiTradeExpl_1" => "I samarbete med CertiTrade AB hanterar ",
"CertiTradeExpl_2" => " era kortbetalningar.<br />
Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning<br />reserveras köpesumman på ditt kort/bankkonto.<br />",
"CertiTradeWeWillCharge" => " belastar först kortet/kontot i samband med att varan levereras.<br />",
"CertiTradeCardDetail" => " lagrar inga kortuppgifter.<br />Ingen extra kostnad tillkommer för kortbetalning.<br /><br />",
"CertiTradeReadMore" => "- För mer information besök
<a href='http://www.certitrade.net' title='CertiTrade AB' onclick='window.open(this.href); return false;'
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>www.certitrade.net</a>.
",
"CertiTradeSecurity" => "
<h2>Säkerhet för konsumenten</h2>
Betalningar via CertiTrade innebär högsta säkerhet.<br />
CertiTrades transferering över nätet sker <br />
enligt bankstandard med SSL-teknik och 128-bitars kryptering.<br />
Inga kortuppgifter sparas hos säljföretaget.
",
################################################
# Payson
################################################
"PaysonAll" => "Payson - Betala med kort, bank eller Paysonkonto",
"PaysonCard" => "Payson kortbetalning - VISA & MasterCard",
"PaysonBank" => "Payson direktbetalning från bank",
"PaysonAccount" => "Payson - Betala med ditt medel på ditt Paysonkonto",
"PaysonAccountBank" => "Payson - Betala med ditt Paysonkonto eller direktbetalning från bank",
"PaysonInvoice" => "Paysonfaktura",
"PaysonHdr" => "Payson - Säkra betalformer",
"PaysonExpl_1" => "I samarbete med Payson AB erbjuder ",
"PaysonExpl_2" => " säkra betalformer.<br />
Payson använder marknadens säkraste system för betalningar.<br />
Alla korttransaktioner bygger på bankernas 3D-secure teknik.<br />
Alla betalningar sker genom säkra sidor med 128-bitars kryptering.<br />
Ett ytterligare steg av säkerhet är att både säljare och köpare är medlemmar hos Payson.<br />
",
"PaysonReadMore" => "- För mer information besök
<a href='https://www.payson.se' title='Payson AB' onclick='window.open(this.href); return false;'
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>www.payson.se</a>.
",
"PaysonCardDetail" => " lagrar inga kortuppgifter.",
"CheckoutPaysonInvoiceTermsLink" => "villkor för Paysonfaktura",
"CheckoutPaysonInvoiceLongDescr" => "Om du väljer att betala med Paysonfaktura så tillkommer en avgift om %s kr.
Betalningsvillkor är 10 dagar och fakturan
kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste du ha fyllt

18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.",
"CheckoutPaysonInvoiceTerms" => '
<p>
<b>Om Paysonfaktura</b><br />
Vi erbjuder betalsättet "Paysonfaktura" i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om %s kr.
För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den
kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för
närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2%% per månad från fakturans förfallodag.
Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr
tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens
kreditvärdighet.
</p>
<p>
<b>Information om ångerrätt</b><br />
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet
genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att du skall kunna nyttja din ångerrätt
måste du returnera varan i oskadat skick, i orginalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står
för returkostnaden.
</p>
<p>
<b>Information om pantsättning</b><br />
Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Gothia Financial Group AB.
</p>
',
################################################
# Klarna
################################################
"Klarna" => "Faktura - betala om 14 dagar",
"KlarnaCod" => "Postförskottbetalning",
"KlarnaPrePay" => "Förskottsbetalning&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;Förskottsfaktura",
"UrlKlarnaConditionsOfPurchase" => "Läs Klarnas köpvillkor",
"UrlKlarnaPrePayInvoice" => "Länk till förskottsfakturan hos Klarna",
"KlarnaFailOrder" => "Tyvärr har din beställning / betalning inte genomförts pga. nedanstående fel:",
"KlarnaFailInputParameterNameInvalid" => "Namnet på en parameter i indata är ogiltig.",
"KlarnaFailNoCreditAllowed" => "Du har inte beviljas kredit.",
"KlarnaFailCreditReportNotPossible" => "Klarna kunde inte göra en kreditupplysning.",
"KlarnaFailInvoiceNotTreated" => "Klarna kunde inte behandla fakturaköpet.",
"KlarnaFailServerIsOutOfService" => "Klarnas databasserver är tagen ur drift.",
"KlarnaFailAdrPnoModShutOutVisitor" => "
<b>Om du har angett fel adress, namn eller personnummer så måste
du skicka ett e-post till oss så vi kan uppdatera dina kunduppgifter.
Först därefter kan du försöka genomföra betalningen med fakturering via Klarna igen.</b>
",
"KlarnaFailAdrPnoDefault_1" => "<b>Om du har angett fel adress, namn eller personnummer så kan du<br />uppdatera dina <a
href=",
"KlarnaFailAdrPnoDefault_2" => ">kunduppgifter</a> och försöka genomföra betalningen igen.</b>",
"KlarnaFailSolution_1" => "<b>Annars vänligen gå tillbaka <a href=",
"KlarnaFailSolution_2" => ">till kassan</a> och ändra betalningssätt<br />och försök genomföra betalningen igen.</b>",
"KlarnaFailValuesInvalid" => "ERROR: NOT ALL VALUES ARE SET CORRECTLY IN DATABASE FOR KLARNA. Needed values are: User_1,
Code_1.",
"KlarnaWarnInvalidCellNr" => "Du har angivit ett ogiltigt mobiltelefon nummer.",
"KlarnaWarnInvalidOrgNr" => "Du har angivit ett ogiltigt orgnr / personnummer.",
"KlarnaWarnCustNotAccepted" => "Du blev tyvärr inte godkänd av Klarna,<br />vänligen välj ett annat betalningssätt.",
"KlarnaFillInCustCellPhoneNr" => "Du många ange ett mobiltelefon nummer när du valt något av Klarnas betalningssätt.",
"KlarnaAccountPayAtleast" => "Betala lägst ",
"KlarnaAccountOrXPerMonthOfSum" => "/mån eller 1/24 av beloppet",
"KlarnaAccountPcls1886" => "Handla nu - Betala i januari 2011",
"KlarnaPartPayArtItemFromX" => "Delbetalning från %s/mån",
################################################
# Klarna - Part payment
################################################
"MonthlyCostWith" => "Månadskostnad vid",

"Period" => "Period",
"Interest" => "Ränta",
"StartCost" => "Uppläggningsavgift",
"MonthlyCost" => "Månadskostnad",
"NoticeCost" => "Aviavgift",
"PartPay" => "delbetalning",
"MonthS" => "månaders",
"Months" => "månader",
"MonthShort" => "mån",
"Month" => "månad",
"KlarnaPartPay" => "Delbetalning",
"StateYearlyIncomeNr" => "Ange årsinkomst",
"YearlyIncomeNr" => "Årsinkomst",
"WarnCustYearlyIncomeNr" => "Fel: Då du valt delbetalning måste du fylla i <u>din årsinkomst innan du beställer</u>.",
"WarnCustYearlyIncomeNrInvalidNr" => "Fel: Ange din årsinkomst endast i siffror. Exempelvis: 200000",
"WarnCustYearlyIncomeNrIsLessThan" => "Fel: Din årsinkomst måste vara minst ",
"EnterCustYearlyIncomeNr" => "Då du valt att delbetala behöver du ange din årsinkomst.",
"CustYearlyIncomeNrInf" => "Ange årsinkomst endast i siffror. Exempelvis: 200000",
"KlarnaReadMore" => "Läs mer",
"KlarnaInclShippingAndDiscount" => " med rabatt",
"KlarnaInclShipping" => "",
"KlarnaIveAlsoReadAndApprovedYour" => "Jag har även läst och godkänner",
"KlarnaTerms" => "Klarnas allmänna kontovillkor",
"KlarnaPartPayOrderWithDiscountBelowLowest" => "Beställningen måste vara på minst 1kr för att du ska få använda Klarna
delbetalning.",
"KlarnaPartPayPopupExpl_1" => "
<h2>Allmänt</h2>
Genom ett samarbete med Klarna AB kan vi erbjuda dig möjligheten<br />
till delbetalning. Det finns flera alternativ att välja på och du väljer själv<br />
det mest passande. Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden<br />
betala hela kvarvarande skulden. Du kan handla från 1.000kr upp till 50.000kr<br />
och du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp, där Klarna<br />
sammanställer dem på en kontofaktura månatligen.
<br /><br /><br />
<h2>Enkelt och smidigt</h2>
Du gör din ansökan om delbetalning i kassan i samband med ditt köp.<br />
I kassan väljer du betalningsalternativet delbetalning och önskad typ av<br />
delbetalning. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera<br />
ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka till<br />
kassan och välja ett alternativt betalningssätt. Klarna AB kommer skicka ett<br />
kontoavtal hem till dig. Kontrollera att uppgifterna stämmer och signera avtalet<br />
och returnera det i bifogat svarskuvert.
<br />
»
",
"KlarnaPartPayPopupExpl_2" => "
<br /><br /><br />
<h2>Övrigt</h2>
Effektiv ränta vid köp om 10.000kr med 0% ränta i 12 månader är 11.3%.<br />
Din ansökan kommer föranleda en sedvanlig kreditprövning vilket innebär att<br />
Klarna AB inhämtar en kreditupplysning. Har du några ytterligare frågor eller<br />
funderingar är du välkommen att kontakta
<a href='http://www.klarna.se'
title='Klarna AB' onclick='window.open(this.href); return false;'
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>Klarna AB</a>.
",
"KlarnaReadAboutGeneralConditions" => "Läs mer om Klarnas allmänna kontovillkor",
"KlarnaPartPayReadFurther" => "Kontovillkor och ränta",
################################################
# PayPal
################################################
"PayPal" => "PayPal - Betala med kort eller PayPal-konto",
"PayPalSum" => "Summa",
"PayPalHdr" => "PayPal - Enkla och säkra betalningar",
"PayPalExpl_1" => "Genom PayPal kan ",
"PayPalExpl_2" => " erbjuda snabb och enkel betalning via kort eller PayPal-konto som godkänns över hela världen.",
"PayPalCardDetail" => " lagrar inga kortuppgifter.",
"PayPalReadMore" => "- För mer information besök

<a href='http://www.paypal.com' title='PayPal' onclick='window.open(this.href); return false;' onkeypress='window.open(this.href);
return false;'>www.paypal.com</a>.
",
################################################
# Svea
################################################
"SveaAll" => "Svea - Betala med kort, bank eller faktura/delbetalning.",
"SveaCard" => "Svea kortbetalning - VISA & MasterCard",
"SveaBank" => "Svea direktbetalning från bank",
"SveaInvoice" => "Svea - Faktura",
"SveaPartPay" => "Svea - Delbetalning",
################################################
# Newsletter
################################################
"Newsletter" => "Nyhetsbrev",
"Subscribe" => "Prenumerera",
"Unsubscribe" => "Avregistrera",
"YouAlreadySubscribe" => "Du finns redan med",
"NowYouSubscribe" => "Nu prenumererar du",
"NowYouAreDeleted" => "Nu är du borttagen",
"YouDidntExist" => "Du fanns inte med",
"NotAnEmailAddress" => "Ej en e-postadress!",
"WriteYoureEmail" => "Skriv in din e-post",
"SendingEmailTo" => "Skickar e-post till",
################################################
# News
################################################
// Main
################################################
"NoOutdatedNewsFound" => "Inga sparade nyheter hittades.",
"NrOutdatedNews" => "st sparade nyheter",
################################################
// Sort headlines
################################################
"DateStart" => "Start datum",
"DateEnd" => "Slut datum",
"Headline" => "Rubrik",
"News" => "Nyheter",
"NewsInactive" => "Nyhetsarkiv",
"RssSubscribe" => "Prenumerera på våra nyheter via RSS",
"RssFeed" => "RSS",
################################################
################################################
# Menu
################################################
"Menu" => "Meny",
"Url" => "Länk",
################################################
# Customer
################################################
// Table headlines
################################################
"Cust_Id" => "Kund Id",
################################################
// ModShutOutVisitor - Shut out visitor
################################################
"StateWantedLoginInfWellContactYou" => "Skriv in dina kunduppgifter nedan, så kontaktar vi dig.",
"LoginInfHasBeenSentWellContactYouSoon" => "Dina uppgifter har nu skickats till oss, vi kontaktar dig snart.",
"WantCustLoginInf" => "
<span style='font-size:13px;'><b>Ny kund?</b></span>
<br /><br />
Om du vill bli kund måste du ansöka om ett kundlogin.
<br /><br />

Är du en
",
"Homepage" => "Hemsida",
################################################
// ModOnlyLoginWindow - Only login window
################################################
"DoYouHaveQuestionsPlease" => "Har du frågor? Vänligen",
"ThenContactUs" => "kontakta då oss",
################################################
// Login
################################################
"YouveBeenLoggedOut" => "Du är nu utloggad.",
"LoginError" => "Fel: Felaktig inloggning. Försök igen!",
"Pwd" => "Lösenord",
"WantedPwd" => "Önskat lösenord",
"LostPwd" => "
<span style='font-size:12px; font-weight:bold;'>Glömt ditt lösenord?</span><br />
Redan kund, men
",
"HaveYouLostYourPwdSmall" => "glömt bort ditt lösenord",
"LoginWarnMsg" => "
<span style='color:red; font-size:14px; font-weight:bold;'>Fel uppstod vid inloggning.</span>
<br /><br />
<b>Vänligen rapportera detta felet, steg-för-steg exakt vad du gjorde innan det uppstod,<br />
samt skicka dess felmeddelande till <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a></b><br /><br
/>
",
"AlreadyCustExpl" => "Tips: Om du redan är kund loggar du in med ’Redan kund? Logga in’-länken nedan.",
"AlreadyCust" => "Redan kund? Logga in",
"NewCustStateCustInf" => "Ny kund? Ange dina uppgifter nedan",
"NewCustInsert" => "Registrera dig som ny kund",
"NewCustExpl" => "Tips: Om du INTE redan är kund kan du bli det genom att fylla i dina uppgifter nedan.",
"NewCustInvoiceExpl" => "
<br />&nbsp;&nbsp;(<span style='color:darkred;'>Observera att orgnr / personnr krävs om du valt faktura som
betalningssätt.</span>)
",
"NowYoureLoggedOn" => "Du är inloggad.",
"UpdateCustInf" => "Ändra kunduppgifter",
"SendOrderByBtnBelowTip" => "Tips: Gör din beställning genom att klicka på ’Skicka beställning’-knappen.",
"CustManualOrderTip" => "
Tips: Denna ruta visas enbart för administratörer.<br />
Du som varit inloggad i administratörsdelen kan lägga en<br />
manuell beställning åt kunden genom att klicka för rutan<br />
nedan och ange kundens e-post adress.<br />
Klicka slutligen på ’Logga in’-knappen.
",
"CustYesChangePwd" => "Byt lösenord",
"CustStatePwd" => "Ange lösenord",
################################################
// Login - Lost password
################################################
"HaveYouLostYourPwd" => "Glömt bort ditt lösenord?",
"WeveSentEmailWithMoreInf" => "Vi har nu skickat ett e-post till dig med mer information.",
"LostPwdEmailExpl" => "Tips: Ange din e-postadress så skickar vi dig vidare information.",
"YouHaveReqAPwd" => "Du har begärt att få ett nytt lösenord för inloggning hos ",
"ClickUrlToReplacePwdInf" =>
"- Om du inte har begärt att få ett nytt lösenord, kan du helt enkelt ignorera detta e-post.
Annars klicka på länken nedan så ersätts ditt nuvarande lösenord med
ett temporärt lösenord, som du omgående bör logga in med och byta ut:",
"CantViewEntireUrlExpl" =>
"- Vissa e-post program klarar inte av att visa hela ovanstående länk på en rad,
då måste du kopiera och klistra in HELA länken i din webbläsare och sen trycka på enter-knappen.",
"CouldntLocateYourPwdInf" => "
<span style='font-size:15px; font-weight:bold;'>Hej!</span>
<br /><br />
Tyvärr kunde vi inte hitta ditt lösenord.

<br /><br />
<i>Detta kan bero på två saker:</i>
<ul>
<li>Du har aldrig gjort en förfrågan om ett nytt lösenord.</li>
<li>Du har väntat över 30 dagar innan du begärt ett nytt lösenord, och därför har detta tagits bort.</li>
</ul>
<br /><br />
Du kan dock få ett nytt under ’Glömt ditt lösenord’ längre ner på denna sidan.
<br />
",
"GeneratedPwdInf" => "
<span style='font-size:15px; font-weight:bold;'>Hej!</span>
<br /><br />
Vi har skapat ett temporärt lösenord åt dig,<br />
vilket du omgående bör logga in med och ändra i dina kunduppgifter.
<br /><br />
<span style='font-weight:bold;'>Ange detta lösenord tillsammans med din e-post adress nedan för att logga in:</span>
",
"YoureNotReg" => "
Du finns inte registrerad.<br />
Det finns ingen person lagrad i vår databas som har den e-postadressen du angivit.
",
################################################
// Customer profile
################################################
"DontUseChrCommaInEmailOrName" => "Använd inte komma tecken i namn eller e-post",
"YourCompleteName" => "ditt fullständiga namn",
"ASubj" => "ett ämne",
"AMsg" => "ett innehåll",
"MustFillIn" => "Fel: Du måste fylla i ",
"FillInAValid" => "Fel: Du måste fylla i en korrekt",
"EmailAddress" => "e-postadress",
"CustAlreadyExistInDb" => "
Fel: Din e-postadress finns redan registrerad.<br />
Välj en annan e-postadress, eller om du redan är kund så klicka på länken ’Redan kund? Logga in’.
",
"YourCompanyName" => "ditt företagsnamn",
"YourOrgNr" => "ditt orgnr / personnr",
"YourOrgNrDueToCompanyName" => "ditt orgnr / personnr eftersom du angivit ett företagsnamn",
"YourPersonNr" => "ditt personnr",
"YourFirstname" => "ditt förnamn",
"YourLastname" => "ditt efternamn",
"YourAddress" => "din adress",
"YourZipCode" => "ditt postnr",
"NeighbourhoodName" => "namnet på orten där du bor",
"YourPhoneNrDay" => "ditt telefonnummer",
"YourEmail" => "din e-postadress",
"YourPwd" => "ditt lösenord",
"YourPwdHasToBe" => "Fel: Ditt lösenord måste vara",
"AtLeastFourChr" => " minst fyra tecken långt",
"YourOrgNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Fel: Ditt orgnr / personnr måste innehålla totalt 10 siffror",
"YourOrgNrMustHaveATotalOfNineDigits" => "Fel: Ditt orgnr / personnr måste innehålla minst 9 siffror",
"YourPersonNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Fel: Ditt personnr måste innehålla totalt 10 siffror",
################################################
"MandatoryFldList" => "Obligatoriska fält",
"ContactPerson" => "Kontaktperson",
"DeliveryAddress" => "Leveransadress",
"CompanyName" => "Företagsnamn",
"OrgNr" => "Org nr",
"PersonNr" => "Personnr",
"Firstname" => "Förnamn",
"Lastname" => "Efternamn",
"Address" => "Adress",
"ZipCode" => "Postnr",
"City" => "Ort",
"Country" => "Land",
"PhoneNrDay" => "Telefon",
"PhoneNrEvening" => "Mobiltelefon",
"NewsletterInf" => "Jag önskar ert nyhetsbrev via e-post.",

"Logout" => "Logga ut",
"OrA" => " eller en ",
"CustUpdate" => "Kunduppgifter",
"CustEditbIsInsert0" => "Ny privatkund",
"CustEditbIsInsert1" => "Ny företagskund",
"CustEditbIsUpdate0" => "Ändra privatkund",
"CustEditbIsUpdate1" => "Ändra företagskund",
"CustEditSaved" => "Dina uppgifter har nu uppdaterats och blivit sparade.",
"StateSeparateCustDeliveryAddress" => "Ange separat leveransadress",
"Attention" => "Referens",
################################################
// Welcome
################################################
"WelcomeCustLoggedOn" => "Du är nu inloggad, och kan därmed beställa hem dina produkter.",
"WelcomeCustUpdate" => "Innan du beställer, kontrollera dina",
"WelcomeCustOrderPrior" => "Se dina tidigare beställningar genom att klicka på",
"WelcomeCustLogout" => "Ifall du vill logga ut så klickar du på",
"WelcomeCustOrder" => "När du är redo att beställa är det bara att fortsätta",
################################################
// New
################################################
"CustNotebIsInsert" => "
För att hantera dina beställningar måste vi spara dina personuppgifter.<br />
Uppgifterna kommer enbart att användas för att kunna ge dig en bra service.
",
################################################
// Existing
################################################
"CustNotebIsUpdate" => "
<ul>
<li><b>Kontrollera att dina kunduppgifter är korrekt ifyllda, för att undvika leveransproblem.</b></li>
<li>Av säkerhetsskäl måste du fylla i ditt lösenord igen om du har ändrat någon uppgift.</li>
<li>Försäkra dig om att du har klickat på ’Spara’-knappen om du har ändrat någon uppgift.</li>
</ul>
",
################################################
// Order form
################################################
"ExclVatNr" => "Exkl. moms",
"InclVatNr" => "Inkl. moms",
"OrderIsFetchedInStore" => "Beställningar med denna färg motsvarar att varorna hämtas i butiken.",
"DateBlueIsIntlyMarkedOrder" => "Beställningar med blått datum motsvarar internt markerade beställningar.",
"DateRedIsAnnuledOrder" => "Beställningar med rött datum motsvarar annullerade beställningar.",
"ChooseFreightType" => "Välj fraktsätt",
"ChoosePayType" => "Välj betalningssätt",
"FreightTypeName" => "Fraktsätt",
"PayTypeName" => "Betalningssätt",
"CustInf" => "Kunduppgifter",
################################################
################################################
# Freight
################################################
"CartWeightNr" => "Din kundvagn har en fraktvikt på ",
"NbWeightNrAndVolume" => "Fraktkostnaden baseras på både vikt och volym.",
"TheFreightOnThisOrderIs" => "Frakt tillkommer på ovanstående varuvärde. Frakten på denna beställningen är",
"FreeFreightDueToLargeOrder" => "Detta fraktsättet är kostnadsfritt tack vare stor beställning!",
"FreightTypeByCountryWarnMsg_1" => "Fraktsättet",
"FreightTypeByCountryWarnMsg_2" => "
som du har valt fungerar ej med det land du befinner dig i.
Därför har vi valt det första tillgängliga fraktsättet för dig.
Byt gärna om du önskar något annat fraktsätt.
",
"PayTypeByCountryWarnMsg_1" => "Betalningssättet",
"PayTypeByCountryWarnMsg_2" => "
som du har valt fungerar ej med det land du befinner dig i.

Därför har vi valt det första tillgängliga betalningssättet för dig.
Byt gärna om du önskar något annat betalningssätt.
",
################################################
# Question answer
################################################
// Main
################################################
"Faq" => "Frågor & svar",
"NrFaq" => "st frågor & svar",
"Question" => "Fråga",
"AnswerShort" => "Kort svar",
"AnswerLong" => "Komplett svar",
"UrlReadMore" => "Läs mer »",
"UrlTopOfPage" => "Till toppen",
"GoToTheTopOfPage" => "Gå till toppen av sidan",
################################################
################################################
# Setting
################################################
// Profile
################################################
"OpeningHours" => "Öppettider",
"PhoneAndFax" => "Telefon",
################################################
################################################
# Search
################################################
"SearchOn" => "Sökning på ",
"Gave" => " gav",
"Hit" => "träff",
"Hits" => "träffar",
################################################
# Buttons
################################################
"BtnArtList" => "Produktlista",
"BtnArtGallery" => "Produktgalleri",
"BtnLostPwd" => "glömt lösenord",
"BtnSend" => "Skicka",
"BtnSearch" => "Sök",
"BtnCancel" => "Avbryt",
"BtnClose" => "Stäng",
"BtnOk" => " Ok ",
"BtnAdd" => "Lägg till",
"BtnSaveAndClose" => "Spara & stäng",
"BtnBuy" => " Köp ",
"BtnToArtInArtList" => "^ Till produkten",
"BtnPrevArt" => "« Föregående",
"BtnNextArt" => "Nästa »",
"BtnNew" => "Ny",
"BtnUpdate" => "Ändra",
"BtnDelete" => "Ta bort",
"BtnSave" => "Spara",
"BtnBack" => "« Tillbaka",
"BtnNextStep" => " Nästa steg » ",
"BtnLogin" => "Logga in",
"BtnInf" => "Info",
"BtnPrint" => "Skriv ut",
"BtnNewCust" => "Ny kund",
"BtnNewCustPerson" => "Ny privatkund",
"BtnNewCompanyCust" => "Ny företagskund",
"BtnCartUpdate" => "Uppdatera kundvagn",
"BtnDiscountReload" => "Uppdatera rabattkod",
"BtnGetCustInfByKlarna" => "Hämta kunduppgifter",
"BtnSendOrder" => " Skicka beställning ",
"BtnOrder" => "Beställ!",

"BtnRstTf" => "Återställ textfil",
"BtnExport" => "Exportera",
"BtnCompare" => "Jämför",
"BtnCustFavList" => "Lägg till i favoriter",
"BtnUnsetCompareList" => "Töm jämförlistan",
"BtnTellFriend" => "Tipsa en vän",
"BtnWndClose" => "Stäng fönster",
"BtnCreateCustLogin" => "Ansök om kundlogin",
"BtnInvoiceView" => "Visa faktura",
"BtnInvoiceUpdate" => "Ändra faktura",
"BtnAc_CustImgUpl" => "Ladda upp bilder till denna beställning",
"BtnAc_CustImgUplSend" => "Ladda upp dina bilder och skicka e-post",
"BtnNextImg" => "Nästa",
"BtnPrevImg" => "Förra",
"BtnNextImgRightKey" => "Nästa bild (höger piltangent) »",
"BtnPrevImgLeftKey" => "« Föregående bild (vänster piltangent)",
"BtnClickDragToMove" => "Klicka och dra för att flytta",
"BtnBackToList" => "« Tillbaka till listan",
"BtnResize" => "Ändra storlek",
"BtnPlay" => "Spela",
"BtnPause" => "Pausa",
"BtnExpand" => "Förstora",
"BtnAc_AddThisShare" => "Dela med dig",
"BtnPlaceOrderInCart" => "Lägg produkterna i beställningen i varukorgen",
################################################
# Image - Lightbox 2
################################################
"Img" => "Bild",
"Of" => "av",
"ChangeImgByPointer" => "Byt bild via pilarna eller piltangenterna.",
"CloseWndByEsc" => "Stäng fönstret via stäng-knappen eller esc-tangenten.",
################################################
# Retailer / ModOnlyLoginWindow
################################################
"WelcomeTo" => "Välkommen till",
"ShopForRtrl" => "butik för återförsäljare",
################################################
# Languages
################################################
"LangDen" => "Dansk",
"LangEng" => "English",
"LangEsp" => "Español",
"LangEst" => "Eesti keel",
"LangFin" => "Suomi",
"LangFra" => "Française",
"LangGer" => "Deutsch",
"LangIta" => "Italiano",
"LangDut" => "Nederlands",
"LangNor" => "Norsk",
"LangPor" => "Português",
"LangSwe" => "Svenska",
"LangPol" => "Polski",
################################################
# Accessory - CustImgUpl - Customer uploads images to shop
################################################
"Ac_CustImgUpSendOrderTip" => "
<b>Tips: Om du vill ladda upp egna bilder till din beställning så gör du så här</b>:<br />
Efter att du skickat din beställning så klickar du på ’Dina uppgifter->Lagda beställningar’.<br />
Gå in på din beställning och klicka på knappen ’Ladda upp bilder till denna beställning’.
",
"Ac_CustImgUplExt" => "
Du kan ladda upp bilder i formaten:
",
"Ac_CustImgUplSendExpl" => "
<b>Förklaring</b>:<br />
- Här kan du ladda upp en eller flera bilder som du vill ska höra ihop med denna beställningen.<br />

- Innan du klickar på ’Ladda upp ...’-knappen för att ladda upp dina bilder till butiken,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;så kan du skriva in en kommentar som skickas till butiken.<br />
- Om någon av de bilder som du skickar lyckas/misslyckas så får du ett meddelande om det.
<br />
",
"Ac_CustImgUplOrderSucceeded_1" => "Order: ",
"Ac_CustImgUplOrderSucceeded_2" => ". Bilder har nu laddats upp!",
# Email
"Ac_CustImgUplEmailMsgHdr_1" =>
"Hej!
En kund ",
"Ac_CustImgUplEmailMsgHdr_2" => "har skickat e-post från webbutiken.
***************************************************************
** Innehåll:
***************************************************************
",
"Ac_CustImgUplEmailSucceeded_1" => "Order: ",
"Ac_CustImgUplEmailSucceeded_2" => ". Kunden lyckades ladda upp följande bilder:
",
"Ac_CustImgUplEmailSucceeded_3" => "
Kunden misslyckades med att ladda upp följande bilder:
",
"Ac_CustImgUplEmailSucceeded_4" => "
För bilder som misslyckades, ta kontakt med kunden och red ut orsaken.
",
"Ac_CustImgUplEmailSucceeded_5" => "
De bilder som har laddats upp, hittar ni i admindelen under ’Bilder’ i katalogen ’Inställningar’.
***************************************************************
** Kommentar från er kund:
***************************************************************
",
"Ac_CustImgUplEmailUserInf_1" => "
***************************************************************
** Användar information:
***************************************************************
IP: ",
"Ac_CustImgUplEmailUserInf_2" => "
Adress: ",
################################################
# Accessory - ModFraktjakt
################################################
"Ac_FraktjaktInfo" => "För att visa tillgängliga frakttjänster, klicka på \"Visa fraktföretag\". I listan med
fraktföretag som sedan visas väljer du fraktsätt. Du måste ange dina adressuppgifter korrekt för att en fraktsökning skall
genomföras. Är du inloggad och har fyllt i dina adressuppgifter genomförs en fraktsökning automatiskt.
<br/><br/>Behöver du ändra dina uppgifter klickar du på \"Visa fraktföretag\" efter att du ändrat
uppgifterna för att uppdatera din fraktsökning. För att genomföra en avancerad fraktsökning, klicka på \"Avancerad sökning\".",
"Ac_FraktjaktMoreInfo" => "För att visa ytterligare fraktmöjligheter kryssar du dina fraktval (t.ex. om företaget som fraktar
din försändelse skall erbjuda tidsgaranti eller om de fraktar på ett miljövänligt sätt). Därefter klickar du på \"Visa fraktföretag\" för
att ladda
om listan med frakttjänster. I listan med fraktföretag som sedan visas väljer du sedan fraktsätt.",
"Ac_FraktjaktMoreInfoLink" => "Avancerad sökning",
"Ac_FraktjaktLoading" => "Hämtar tillgängliga fraktföretag...",
"Ac_FraktjaktCopyDeliveryAdress" => "Kopiera leveransadressen till dina övriga adressuppgifter",
"Ac_FraktjaktViewShippingAgent" => "Visa fraktföretag och fraktpriser baserade på dina fraktval och din kundkorg",
"Ac_FraktjaktCustomerIsCompany" => "Är detta ett företag?",
"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTitle" => "Visa enbart fraktföretag...",
"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterExpress" => "- som erbjuder expressfrakter.",
"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterPickup" => "- som erbjuder upphämtning.",
"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterDropoff" => "- som erbjuder utkörning/hemleverans.",
"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterGreen" => "- som erbjuder miljömärkt frakt.",
"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterQuality" => "- med kvalitetsmärkning.",
"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTimeGuarantee" => "- som erbjuder tidsgaranti.",

"Ac_FraktjaktDeliveryTime" => "Leveranstid: ",
"Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPoint" => "Avstånd till utlämningsställe: ",
"Ac_FraktjaktLinkToMap" => "Karta (öppnas på ny sida)",
"Ac_FraktjaktMissingCustInfoMsg" => "Du har inte fyllt i dina adressuppgifter korrekt.",
"Ac_FraktjaktFetchFromCache" => "Din senaste fraktsökning kommer att visas.",
"Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPlace" => "Avstånd till utlämningsställe:",
"Ac_FraktjaktClickToOpenMap" => "Visa karta (öppnas i nytt fönster) &raquo;",
"Ac_FraktjaktClickToReadMore" => "Klicka här för att läsa villkoren för fraktsättet (öppnas i nytt fönster) &raquo;",
"Ac_FraktjaktOpenNewWindow" => " (öppnas i nytt fönster) &raquo;",
"Ac_FraktjaktNoFreightSel" => "Du måste välja ett <span style=\"font-weight:bold;\">fraktsätt</span>.",
"Ac_FraktjaktTracePkgMsg" => "Du kan spåra din försändelse på Fraktjakt.se. Ditt paketnummer är",
"Ac_FraktjaktTracePkgLinkTxt" => "Länk till Fraktjakt.se:s paketspårning &raquo;",
# Accessory - ModTellFriendWithDiscountEmail
################################################
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyCustEmail" => "
Denna e-mail adressen är redan kund hos oss.<br />
Tipsa gärna någon annan som du känner.
",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailIsSameEmail" => "
Din e-postadress kan inte vara samma som den du tipsar.<br />
Tipsa gärna någon annan som du känner.
",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyTippedEmail" => "
Denna e-mail adressen har redan fått ett tips om att handla hos oss.<br />
Tipsa gärna någon annan som du känner.
",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_1" => "
Om du tipsar en vän som handlar i vår butik genom länken<br />
nedan så får du
",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_2" => "i rabatt på varuvärdet nästa gång du handlar!",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_3" => "Tack för att du hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster.",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriend" => "Din vän",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailHavePlacedAnOrder" => "har nu lagt en beställning i vår butik",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailThereforeYouWillGet" => "Detta gör att du får",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailInDiscountTheNextPurchase" => "i rabatt nästa gång du handlar",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailVisitOurShopAt" => "Besök gärna vår butik på",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailPlaceArtInCart" => "lägg det du önskar i kundvagnen och ange denna rabattkoden i kassan",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailStateDiscountCodeToGetDiscount" => "
Du måste ange rabattkoden ovan för att få rabatt.
Du kommer se din rabatt när du går vidare till kundinformationen i kassan.
",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendHasPlacedAnOrder" => "Din vän har nu lagt en beställning i vår butik",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendTodayItIs" => "Idag är det",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendDaysSinceOrderNr" => "dagar sedan du gjorde en beställning hos oss med
ordernummer",
"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendWeHopeSatisfiedAndOrderAgain" => "Vi hoppas att du är nöjd med din produkt och
gärna vill beställa från oss igen.",
"HaveAPleasantDay" => "Ha en fortsatt trevlig dag!",
"YourOrderAfter" => "Din beställning efter",
"Days" => "dagar",
################################################
// Accessory Social - Comments
################################################
"Ac_Social_ArtItemComment" => "kommentarer",
"Ac_Social_ArtItemCommentViewing" => "Visar",
"Ac_Social_ArtItemCommentAvgRating" => "Snittbetyg:",
"Ac_Social_ArtItemCommentLeaveComment" => "Skriv en ny kommentar",
"Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentAuthor" => "Ditt namn",
"Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentText" => "Din kommentar",
"Ac_Social_ArtItemCommentRating" => "Vilket betyg ger du produkten?",
"Ac_Social_ArtItemCommentSubmit" => "Spara",
"Ac_Social_ArtItemCommentThanksForCommentMsg" => "Tack för din kommentar! Så fort den har blivit genomläst kommer den att
bli publicerad.",
"Ac_Social_ArtItemCommentMissingInfoMsg" => "Du måste fylla i följande fält för att kunna spara din kommentar:",
"Ac_Social_ArtItemCommentNoComment" => "Det finns inga kommentarer till den här produkten. Bli den första att lämna en
kommentar!",
"Ac_Social_ArtItemCommentLoginFail" => "Det gick inte att logga in på ditt",

"Ac_Social_ArtItemCommentLoginCheckInfo" => "Kontrollera att du skrivit in rätt",
"Ac_Social_ArtItemCommentLoggedInAs" => "Du är inloggad med ditt",
"Ac_Social_ArtItemCommentFacebookAccount" => "Facebook-konto",
"Ac_Social_ArtItemCommentGravatarAccount" => "Gravatarkonto",
"Ac_Social_ArtItemCommentLoginGravatar" => "Din Gravatar-email",
"Ac_Social_ArtItemCommentShopAccount" => "Butikskonto",
"Ac_Social_ArtItemCommentNotLoggedIn" => "Du är inte inloggad. Vill du skriva som",
"Ac_Social_ArtItemCommentWriteasGuest" => "Du skriver nu inlägg som gäst. Gästkonton är aktiva för ett inlägg i taget. Laddar du
om sidan måste du logga in på nytt.",
"Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuest" => "Gäst",
"Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuestAccount" => "Gästkonto",
"Ac_Social_ArtItemCommentGuestLoginFail" => "Det gick inte att logga in som gäst. Har du angivit en korrekt e-postadress?",
"Ac_Social_ArtItemCommentLoginAs" => "Logga in med...",
"Ac_Social_ArtItemCommentLogout" => "Vill du logga ut?",
"Ac_Social_ArtItemCommentFacebookisActive" => "Du är inloggad på Facebook på den här datorn, <br/>vill du kunna lämna
kommentarer via din Facebook-inloggning?",
"Ac_Social_ArtItemCommentLoginYes" => "Ja",
"Ac_Social_ArtItemCommentLoginNo" => "Nej",
"RssSubscribe" => "Prenumerera på våra nyheter med RSS",
################################################
// Accessory Social - Blogg
################################################
"Ac_Social_ArtItemBlogg" => "Bloggat om produkten",
"Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisLinkText" => "Blogga om den här produkten",
"Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisText" => "Kopiera koden i rutan och klistra in i din blogg för att skapa en länk till den här sidan.",
"Ac_Social_ArtItemBloggYourOwnText" => "[Skriv in din länktext här...]",
################################################
// Customer favourite list
################################################
"CustFavList" => "Favoritlistor",
"CustFavListMustBeLoggedIn" => "Du måste vara inloggad för att kunna använda favoritlistor.",
"CustFavListCreate" => "Skapa lista",
"CustFavListEmpty" => "Du har inga favoritlistor sparade.",
"CustFavListExpl" => "För att ta bort produkter ur listan, ange deras antal till 0 och spara sedan listan.",
"CustFavListExpl_2" => "Välj i vilken av dina favoritlistor du vill spara produkten i,
eller skapa en ny lista att lägga produkten i.
Inne på sidan med dina kunduppgifter kan du ta bort listan, skicka listan till en vän eller lägga
produkterna i listan i din kundkorg.",
"CustFavListViewSendListTitle" => "Favoritlista",
"CustFavListViewSendListExpl_1" => " har skickat favoritlistan",
"CustFavListViewSendListExpl_2" => " till dig. Listan är tillgänglig 30 dagar från att den skickades till dig.",
"CustFavListViewSendListExpl_3" => " För att lägga produkterna i listan i din varukorg, klicka på köp-knappen under listan.",
"CustFavListViewSendListExpl_4" => "För att se listan, gå in på den här adressen: ",
"CustFavListViewSendListSubj" => " har skickat dig en favoritlista från butiken ",
"CustFavListViewSendListEmptyExpl" => "Favoritlistan du söker är tyvärr inte tillgänglig. Antingen har listan blivit raderad, eller så är
länken till
listan för gammal. Skickade listor är tillgängliga 30 dagar efter att de skickats.",
"CustFavListSendListInvalidEmail" => "E-postadressen är inte giltig.",
"CustFavListSendListEmailIsSend" => "Listan har skickats till din väns e-postadress.",
"CustFavListLoading" => "Laddar favoritlistor...",
"CustFavListSave" => "Spara lista",
"CustFavListDelete" => "Ta bort lista",
"CustFavListDeleteConfirm" => "Vill du verkligen TA BORT listan?",
"CustFavListBuy" => "Lägg samtliga produkter i listan i varukorgen",
"CustFavListSend" => "Skicka listan till en vän",
"CustFavListAddTo" => "Lägg till i favoritlista",
"CustFavListAddToChooseList" => "Vald lista ",
"CustFavListArtNotInList" => "OBS! Produkten finns inte i listan, klicka på \"Spara\" för att lägga till produkten.",
"CustFavListViewSendListNotAllowed" => "Tyvärr så är funktionen för att visa favoritlistor inaktiverad i den här butiken.",
################################################
// Accessory Elib/Digital downloads
################################################
"NoFlashInstalledGetAtX" => "Din webbläsare har inte Flash installerat. Skaffa det %shär%s.",
"ArtItemElibEbookChooseFormat" => "Välj format",
"OrderDownload_DownloadArea" => "Nedladdningsarea",
"OrderDownload_OrderContainDigDownloads" => "Den här beställningen innehåller nedladdningsbara filer. Klicka på länken ovan för
att komma till nedladdningsarean.",

"OrderDownloadArea_OrderX" => "Beställning %s",
"OrderDownloadArea_ToOrderLink" => "Till beställningen",
"OrderDownloadArea_DownloadExpl" => "
<p>
Nedan ser du de nedladdningsbara produkter som du har beställt. Böckerna kan vara uppdelade i mindre filer för att underlätta
nerladdningen,
och en stor samlad fil där alla de mindre delarna ingår. Om du har en bra uppkoppling kan du hämta hela boken på en gång.
</p>
<p>
Du kan ladda ner dina produkter direkt eller vid ett senare tillfälle genom att logga in och gå tillbaka till den här sidan.
</p>
",
"OrderDownloadArea_AudioBookAvailExpl" => "Detta är en ljudbok. Du har två veckor på dig att hämta hem boken. Länkarna till
boken fungerar till %s.",
"CheckoutElibTermsLink" => "Information om digital vattenmärkning",
"CheckoutElibTermsText" => "
<p>Ditt köp innehåller digitala nedladdningsbara produkter. Denna webbplats använder digital vattenmärkning av digitala
produkter.</p>
<p>
<b>Om e-böcker</b><br />
Digital vattenmärkning är ett sätt skydda upphovsrättsligt material. Vid
nedladdning av e-bok med vattenmärke kommer filen att förses med
information innehållande ditt ordernummer. Vattenmärkningen påverkar
inte filformatet och försvårar varken nedladdning eller användning av filen.
Vattenmärket visar att e-boken som du laddar ned tillhör dig. All kopiering,
utöver för ditt privata bruk, och otillbörlig vidarespridning är förbjuden. Du
är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till annan användare. Om
din e-bok hamnar på avvägar, t ex på en fildelningssajt, kan vi med hjälp av
en avkodare få fram ditt ordernummer. Vattenmärkningen kvarstår vid
kopiering av e-boken.
</p>
<p>
<b>Om ljuböcker</b><br />
Digital vattenmärkning är ett sätt skydda upphovsrättsligt material. Vid
nedladdning av denna MP3-bok kommer ljudfilerna att stämplas med ett
digitalt vattenmärke. Vattenmärket består av ej hörbar information i ljudet,
innehållande ditt ordernummer. Vattenmärkningen påverkar inte filformatet
och försvårar varken nedladdning eller användning av ljudfilerna.
Vattenmärket visar att ljudfilerna som du laddar ned tillhör dig. All
kopiering, utöver för ditt privata bruk, och otillbörlig vidarespridning är
förbjuden. Du är själv ansvarig för att ljudfilerna inte sprids vidare till annan
användare. Om dina ljudfiler hamnar på avvägar, t ex på en fildelningssajt,
kan vi med hjälp av en avkodare få fram ditt ordernummer.
Vattenmärkningen kvarstår även om ljudet spelas över från en enhet till en
annan.
</p>
",
"EBook" => "E-bok",
"Audiobook" => "Ljudbok",
################################################
# Footer
################################################
"Copyright" => "Copyright &copy;",
# Accessory - ModBooking
################################################
"January" => "Januari",
"February" => "Februari",
"March" => "Mars",
"April" => "April",
"May" => "Maj",
"June" => "Juni",
"July" => "Juli",
"August" => "Augusti",

"September" => "September",
"October" => "Oktober",
"November" => "November",
"December" => "December",
"Monday" => "Måndag",
"Tuesday" => "Tisdag",
"Wednesday" => "Onsdag",
"Thursday" => "Torsdag",
"Friday" => "Fredag",
"Saturday" => "Lördag",
"Sunday" => "Söndag",
"PrevMonth" => "Föregående månad",
"NextMonth" => "Nästa månad",
"View" => "Visa",
"To" => "Till",
"From" => "Från",
"BookAllDay" => "Boka hela dagen",
"Ac_BookingAddBooking" => "Lägg till bokning",
"TotalCostAndTime" => "Total kostnad / tid",
"Ac_BookingEditTipAdm" => "Tips: Du är nu inloggad som administratör, och kan därför själv bl.a boka tider m.m.",
"ChosenPerson" => "Vald person",
"ChooseServices" => "Välj tjänster",
"ChooseAvailTime" => "Välj ledig tid",
"Minutes" => "minuter",
"MinutesShort" => "min",
"SorryNoAvailTimes" => "Tyvärr finns det inga lediga tider idag, gå tillbaka och välj gärna en annan dag.",
"Ac_BookingWarnMustSelectService" => "Fel: Du måste välja minst en sorts tjänst.",
"Ac_BookingWarnTimeFromAndToAreSame" => "Fel: Från/till tiderna kan inte vara exakt samma, ändra ledig tid.",
"Ac_BookingWarnTimeFromIsLessThanTo" => "Fel: ”Från” tiden kan inte vara MINDRE än ”Till” tiden, ändra ledig tid.",
"Ac_BookingBookings" => "Bokningar",
"Ac_BookingAllDay" => "Hela dagen",
################################################
);
?>

