
 

 

   

 

 

Varning 
för bedrägeriförsök   

  

 
 

 

 

 

 

   

  

 

    

 

Just nu är bluffmakare i farten 
Vi vill uppmana våra kunder att vara extra uppmärksamma på utskick av så kallade bluffakturor. 

För tillfället skickas det ut tusentals fakturor som ser nästan exakt ut som våra egna påminnelser, 
men de ser ut att ha överlåtits till factoringföretag och har felaktigt telefon- och faxnummer till 
Lokaldelens Kundservice.  
 
Fakturan uppger att den ska betalas till antingen: 
• Skand-Gruppen Finans AB med org. nr. 556859-4724, PG nr. 609178-9 och tel. 08-51 971 298 
• Nordic Support Finans med org. nr. 969758-0208, BG nr. 815-9816 och tel. 08-51 971 298 
 
Om du får en faktura från Lokaldelen och känner dig osäker på om den är från oss eller 
från ett blufföretag kontakta vår KundService. Tel. 0200-119 119 eller e-post 
kundservice@lokaldelen.se 
 
Tips kring oseriösa försäljningsmetoder och bluffakturor kan du få hos: 

 Svensk handel  

 Varningsinfo 

 Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Vi uppmanar alla företag som vänder sig till oss i anledning av att de erhållit en bluffaktura, att 
polisanmäla detta. Du bör även bestrida fakturan brevledes till den på fakturan angivna adressen. 
 
När vi får kännedom om fakturor från blufföretag som försöker utnyttja Lokaldelens namn anmäls 
de alltid till Svensk Handels varningslista och till Varningsinfo.se. Vi kopplar också in våra jurister i 
varje enskilt fall för att vidta juridiska åtgärder för vår räkning när Lokaldelens namn på något sätt 
missbrukas. Vi är även tacksamma om ni faxar eller posta, gärna även kuvertet, till vår 
Kundservice, då ni härigenom hjälper oss med bevisunderlag. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Lokaldelen KundService 
   

 

    

 

Om Lokaldelen i Sverige AB 
Lokaldelen utvecklar smarta tjänster för användaren som vill nå snabb information och attraktiva erbjudanden via sin mobil, 
webben eller katalogen. Lokaldelen är sedan 1943 en effektiv marknadsföringskanal för svenska företag. Företaget ingår i FCR 
Media, ett av Europas ledande företag inom området lokalt sök och utför även annonsbokningstjänster på uppdrag av externa 
uppdragsgivare. Lokaldelen har 350 anställda med huvudkontor i Halmstad. Läs mer på www.lokaldelen.se. 
   

  

 

 

https://lokaldelense.clients.ubivox.com/relay/888172/46282595/
https://lokaldelense.clients.ubivox.com/relay/888173/46282595/
https://lokaldelense.clients.ubivox.com/relay/888174/46282595/
https://lokaldelense.clients.ubivox.com/relay/888150/46282595/

