
6 Styr på bonerne 

Hver dag giver app’en 
dig 3 nemme opskrifter 
som kan laves i en fart. 

>  Klik direkte ind på  
 Dagens ret under  
 Madinspiration

Læs mere på  
coopmedlem.dk

2 Se og vælg dine   
 tilbud i app’en

Hver uge får du en masse  

personlige tilbud som du kan 

vælge imellem. Vælg og aktiver 

de tilbud du helst vil have inden 

du går til kassen, det gøres  

nemt i app’en.   

>  Se dine tilbud i app’en  
 under Tilbud

11 ingredienser i Coop Medlemsprogram

1 Få bonus når du  
 handler i Coop

Du får 1% i bonus, når du handler 

for mere end 500 kr. i Coop på 

en måned. Du får også bonus på 

udvalgte varer i butikken og fra 

tilbudsavisen, samt når du handler 

med vores partnere eller benytter 

et Coop bank betalingskort. 

>  Se din bonus i app’en under  
 Medlemskonto

Tjek Coop Medlem app’en for først til 
mølle tilbud og varer til favorable  
priser i din lokale butik. I app’en er der 
også gode nyheder, sjove events mm. 

> Se under Nyt fra din butik

Du får også bonus  
fra vores partnere 
Gå ikke glip af tilbud og bonus fra  
alle vores partnere. Tjek app’en inden 
du fx skifter vinterdæk, skal i teatret  
eller bestiller din næste ferie. 

> Se i app’en under Partnerfordele

5 Betal med  
 app’en ved kassen  

Lad din pung blive hjemme når du 
handler. Tilføj dit betalingskort i Coop 
Medlem app’en og betal med den næste 
gang du handler. Så registeres dit køb 
som du plejer med kortet og du skal 
blot sige i kassen, at du vil betale med 
app’en. Har du Coopbank kort får du 
selvfølgelig stadig ekstra bonus.

>  Tilføj kort under Betalingskort

Med Coop Medlem app’en har du  
altid dit medlemskort lige ved hån-
den selvom det ligger derhjemme. 

>  Tryk på Medlemskortet oppe  
 i hjørnet når du står i kassen

3 God pris til alle,  
 bonus til medlemmer! 

Som medlem får du medlemsbonus på udvalgte tilbud. 
Den indsættes automatisk på din medlemskonto. 

> Se bonus på produkter under Tilbud > Øvrige tilbud
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BONUS INDSÆTTES PÅ DIN MEDLEMSKONTO

Sådan gør du:

· Åbn app’en på din mobil

· Hold mobilen hen over den sorte  
 boks  ved dankortterminalen

· Eller brug app’ens QR scanner  
 på skiltet ved kassen

Så er dit køb registreret.

7 Dagens  
 ret 

4  App’en er dit  
 medlemskort

9    Dagens madtip

  Din mobile kogebog
Gør det let for dig selv i en travl hverdag.  
Søg efter en god og nem opskrift i app’en.  
Her er tusindvis at vælge mellem - lige fra  
pandekager til spaghetti med kødsovs.

Vi samler alle dine boner 
når du har handlet i 
Coops butikker. 

>  Du kan se dine  
 boner under  
 Kvitteringer

Tjek dagens madtip i app’en og få sjove køkkenfif og nye ideer til 
at lave god og nem mad. 

>  Klik direkte ind på Dagens madtip under Madinspiration

8

Tilbud fra din 
lokale butik

11   

10


