
Som medlem kan du åbne en Mad- 
konto i Coop app’en og få hjælp til 
at holde styr på madbudgettet.  
Hver måned kan du fylde op med 
det beløb, som passer til dig og 
dit madbudget og betale med din 
Madkonto i alle Coops butikker.

Mad+ 
Du kan også få en kredit på 1.000 kr. 
til at handle for i Coops butikker, 
hvis det er en af de måneder, hvor 
madbudgettet bliver ædt op lidt  
for hurtigt. Beløbet trækkes først 
fra det registrerede betalingskort 
den sidste bankdag i måneden.

>  Klik direkte ind på din  
 MADKONTO

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  
 UGENS TILBUD

ingredienser i  
Coop Medlems- 
program

1 Få bonus når du  
 handler i Coop

Du får 1% i bonus, når du hand-
ler for mere end 500 kr. i Coop 
på en måned. Du får også bo-
nus på udvalgte varer i butikken 
og fra tilbudsavisen, samt når 
du handler med vores partnere. 
Betaler du med din Madkonto i 
Coop app’en eller et betalings-
kort fra Coop Bank får du 1,20% 
i bonus på dine køb. 

>  Se din bonus i app’en under  
 MEDLEMSKONTO

Tjek Coop 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
Gå ikke glip af bonus hos alle vores partnere.  
Tjek Coop app'en inden du f.eks. bestiller din 
næste rejse, skal have nye briller, shopper nyt  
til garderoben eller tanker bilen.

> 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 
app’en og betal med den næste gang, 
du handler. Så registeres dit køb som 

det plejer med kortet og du skal 
blot sige i kassen, at du vil betale 
med Coop app’en. Har du Coop 
Bank kort får du selvfølgelig stadig 
ekstra bonus.

>  Tilføj kort under  
 BETALINGSKORT

7  
 Madkonto

Du får også bonus fra 
vores partnere

9    Spil i  
 app'en

I udvalgte perioder er der spil i Coop 
app’en, hvor du som medlem har 
mulighed for at vinde lækre præmier.

>  Spil med når SPIL OG VIND   
 er synlig på forsiden af din app   

Tilbud fra din 
lokale butik11   

10

6 Styr på  
 bonerne 

>  Du kan se dine boner  
 under KVITTERINGER

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

3 God pris til alle, bonus  
 til medlemmer! 

Som medlem får du medlemsbonus på udvalgte varer. Den indsættes 
automatisk på din medlemskonto og kan bruges til at betale med  
når du handler.

> Se bonus på MEDLEMSTILBUD under UGENS TILBUD
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BONUS INDSÆTTES PÅ DIN MEDLEMSKONTO

  Madinspiration

Få inspiration til lækker mad og  
nemme opskrifter. Her er tusindvis  
at vælge mellem - lige fra pandeka-
ger til spaghetti med kødsovs. Du kan 
også tjekke dagens madtip i app’en 
og få sjove køkkenfif og nye ideer til 
anderledes  
og spændende madlavning.

>   Bliv inspireret under  
MADINSPIRATION

8 Spil og 
vind

Med Coop app’en har du altid dit 
medlemskort lige ved hånden, 
selvom det ligger derhjemme. 

>  Registrer medlemskort  
 under I KASSEN

4  App’en er dit  
 medlemskort


