
 
 

SVEA CHECKOUT     

 

Du får ett SMS av Svea med en betallänk. Klicka på länken och följ anvisningarna. 

1. Fyll i dina personuppgifter 

2. Välj ”Visa orderdetaljer” för att se att din order stämmer 

3. Välj betalsätt 

a. Kortbetalning 

b. Faktura – betala inom 14 dagar 

c. Delbetalning – räntefria alternativ för 3, 6 och 12 månader 

d. Konto 

e. Banköverföring via Trustly  

4. Välj ”Slutför köp” 

5. Fullfölj ditt köp 

a. Har du valt kort slussas du vidare till Visa/Mastercard och 

identifierar dig där 

b. Har du valt direktbank slussas du vidare till din bank och 

identifierar dig där 

c. Har du valt faktura, delbetalning eller konto så ska du 

öppna ditt BankID och legitimera dig. 

6. Du har nu fått ett ”Tack för ditt köp!” 

 

 

Svea länken i ditt SMS är öppen i 48 h. Efter att du valt betalsätt och fullföljt ditt köp kan inte din 

säljare ändra i din order. 

 

Har du frågor kring din order – fråga din säljare eller kontakta kundsupport: 010-178 51 10 

Har du frågor kring din Svea faktura kontakta Svea kundtjänst: 

Tel: 08-51 49 31 13 

Mail: kundtjanst.sveawebpay@sveaekonomi.se 

 

 

 



 
 

 

ÖVRIGT 

• Du får ett e-postmeddelande från House of Lola dagen efter att din order lagts om du inte 

fullföljt ditt köp i checkouten 

• Du kan välja att handla med eller utan personnummer 

o Utan personnummer så får du inte kreditalternativen faktura, konto eller delbetalning 

o Delbetalning erbjuds vid köp över 500 kr 

• Har du handlat med faktura, konto eller delbetalning så kommer en faktura skickas till din e-

postadress i samband med att din order skickas från lagret 

• Du kan i checkouten välja annan leveransadress än din folkbokföringsadress 

 

 

OBS! UPPLEVER DU SVÅRIGHETER ATT TA DIG IGENOM CHECKOUTEN 

• Kolla din internetuppkoppling 

• Uppmanas du att välja annat betalsätt så kan det vara så du behöver betala med 

kort/bankbetalning – kan bero på din kreditscore 

• Visas inte kreditalternativen faktura, delbetalning och konto trots att du fyllt i personnummer 

beror det med stor sannolikhet på din kreditscore. Kontakta Svea kundtjänst om du vill veta 

mer. 

• Här kan du se en film om hur det går till i Svea checkout *länk* 

 

 

• Har du BankID och länk på samma enhet och ska betala med faktura, delbetalning eller konto? 

o Välj faktura, delbetalning eller konto 

o Välj ”Slutför köp” 

o Du uppmanas att starta din BankID app 

o Ha kvar Svea-fönstret medan du växlar till din BankID app 

o I BankID appen: Legitimera dig mot Svea Ekonomi AB – fyll i din säkerhetskod – 

legitimera 

o Växla tillbaka till Svea fönstret 

o Ditt köp är helt fullföljt när du i Svea-fönstret ser ”Tack för ditt köp!” 

TIPS: Har du svårt att växla mellan app och Svea-fönster så öppna din länk i datorn och BankID appen 

på telefonen (eller annan enhet) 

 

Upplever du fortfarande svårigheter att fullfölja ditt köp så kontakta vår kundsupport XXXXX så hjälper 

de dig. 

 

 


