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Lowell (fd Lindorff) fakturatjänst – information till patienten 

Du kan hos alla våra Praktikertjänsttandläkare betala med kort, men önskar du att betala 
med faktura så går det naturligtvis också bra. Vi använder oss av Lowell (fd Lindorff) 
fakturatjänst. Vid köptillfället väljer du fakturabetalning och uppger sedan ditt 
personnummer. Därefter sker identifikation via antingen mobilt BankID eller signatur 
tillsammans med en ID-handling. En kreditprövning görs i samband med köpet, vilket 
innebär att Lowell inhämtar en kreditupplysning. Kreditupplysningar som tas av Lowell 
påverkar inte din kreditvärdighet negativt och kan inte ses av andra som begär 
kreditupplysning om dig, t.ex. banker. 
 
 
Betala hela fakturan direkt 
När du fått hem din faktura, som skickas till din folkbokföringsadress, kan du betala den 
inom 14 dagar. Du ges även en möjlighet att lägga upp en delbetalningsplan på 3 till 36 
månader. Information om hur du lägger upp en delbetalningsplan framgår på din faktura. 
 
 
Delbetala i den takt som passar dig 
För att klara av ibland kostsamma behandlingar har Praktikertjänst tillsammans med Lowell 
tagit fram ett alternativ som gör det möjligt för dig att dela upp kostnaden på 3 till 36 
månader (med en kreditränta på fn 9,75%).  
 
 
Ansök om att delbetala 
Så här gör du: 

1. Logga in på bill.lowell.se 
2. Inloggning kan ske på 3 sätt, 

 

• Med mobilt bank-ID 

• Genom länk till din e-mailadress 

• Personnummer i kombination med fakturanummer 
 

3. Välj en delbetalningsplan som passar dig. 

Information om hur du går tillväga för att lägga upp en delbetalningsplan finns också på din 
första faktura.  

Mer information om delbetalning hittar du på bill.lowell.se. 
 
    
Kontakt 

Lowell kundtjänst:  0771 – 40 92 30 
E-mail:  bill@lowell.se 


