
Det betaler 
sig at være 
medlem af 
Coop

Få
særlige 
tilbud

Bonus
og flere fordele, 
når du handler



Der er penge  
at spare!

Det betaler sig at være en del af et fællesskab. 
I hvert fald som Coop medlem.
Der følger nemlig mange fordele med, 
når du slutter dig til de 1,9 mio. danskere, der 
allerede er medlemmer. 

Personlige tilbud
Som medlem får du en række ugentlige 
personlige tilbud, som du kan aktivere i Coop 
app’en eller på medlem.coop.dk. Tilbuddene 
er nøje udvalgt, så de passer til dig og dine 
behov. De personlige tilbud opdateres hver 
søndag.

Medlemsbonus
Når du handler for mere end 500 kr. på en 
måned i Coops butikker eller på coop.dk, får 
du 1% i bonus på dine køb resten af måneden. 
Din medlemsbonus er kroner og øre, som du 
kan betale med, når du handler.

Medlemstilbud
Ud over dine personlige tilbud, får du som 
medlem også masser af særlige tilbud til 
medlemspris i butikkerne og på coop.dk.

Personlige  
tilbud udvalgt 
specielt til dig 

– hver uge

Medlemstilbud 
i butikken, 

i Coop app’en eller  
i tilbudsavisen 

Bonus når du 
handler i vores 
butikker eller 

rejser, oplever 
eller handler hos 
vores partnere



Partnerfordele
Når du rejser, overnatter, oplever eller 
handler hos en af vores mange partnere, 
optjener du samtidig bonus. 
Du kan f.eks. få bonus, når du vælger 
forsikring, skifter mobilabonnement eller 
booker din næste ferie.

Indflydelse
Som medlem har du mange måder at 
handle på. 
Du kan f.eks være med til at udvikle din 
egen butik, skabe flere oplevelser i dit 
lokalsamfund, og være med i kampen 
for en grønnere hverdag. Læs mere på 
forening.coop.dk

Coop app’en
Vores app giver dig nem adgang til dine 
kvitteringer, dobbelt op på samlemærker, 
mulighed for selv at scanne dine varer 
med Scan & Betal og et samlet overblik 
over alle dine fordele og din bonus.

Download 
Coop app'en 

gratis her

Læs mere om 
alle fordelene på 
medlem.coop.dk



Sådan bliver  
du medlem
Du kan nemt og hurtigt blive medlem 
af Coop på tilmeld.coop.dk eller i 
vores butikker.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du modtager dit medlemskort med 
posten, men i Coop app’en er dit 
medlemskab aktivt straks efter 
tilmelding.

Da et medlemskab også gør dig til 
medejer af andelsforeningen Coop, 
koster medlemskabet et engangsbeløb 
på 200 kr., som du får tilbage igen, hvis 
du melder dig ud.

Medlemsservice
Hvis du har spørgsmål eller brug 
for hjælp, så sidder vores medlems-
service klar på telefonnr. 43 86 20 20 
alle hverdage kl. 9-18.

Bliv medlem på 
tilmeld.coop.dk


