
Sådan bruger du
Scan & Betal

Brug Scan & Betal 
når du handler 

– så kommer du nemt 
og hurtigt igennem 

butikken
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Hent Coop 
app’en
Hent Coop app’en 
i App Store eller 
Google Play

Gratis 
oprettelse
Opret en gratis 
profil hér

Eller log ind, 
hvis du allerede er 
medlem eller har 
en kundeprofil
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Indtast dit mobil-
nr. og din e-mail 

Hvis du vil mod-
tage e-mails med 
tilbud og nyheder 
fra Coop, 
så tryk hér 

Tryk på ”Fortsæt”

Tryk ”Kom i gang”

Opret din 
personlige 

adgangskode

Bekræft at 
du er fyldt 15 år, 

og godkend 
vilkårene

Bekræft at du  
ikke er en robot

Tryk på  
”Opret profi”

Indtast dit 
fornavn og 
efternavn

Tryk på ”Fortsæt”
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Start
Nu er du på 
app’ens start-
skærm. Du er 
næsten klar 
til at komme 
i gang med 
Scan & Betal

Betalings-
midler 

For at bruge 
Scan & Betal er 
det nødvendigt 

at tilføje et 
betalingsmiddel

Tryk på ”Mere”
i bundmenuen 

og vælg 
derefter ”Dine 

betalingsmidler”

Når du 
handler 
med Coop 
app’en sparer 
du automatisk 
op til et Coop 
medlemskab 

Du kan også 
vælge at blive 
medlem med det 
samme ved at 
betale 200 kr.
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Hér kan du tilføje 
dit betalingskort 

og evt. MobilePay



Start dit køb 
Nu er du klar 
til at komme 
i gang. Tryk 
på ”I Butik” i 
bundmenuen

Dit første 
scan

Når du scanner 
din første vare, 
vil du se denne 

besked. Tryk 
”Accepter”

Tryk ”OK” på 
beskeden for 
at give Coop 
app’en adgang 
til din mobils 
kamera
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Tryk ”Tillad, 
mens du 

bruger app”



Du bliver budt 
velkommen til 
butikken du 
befinder dig i

Gå til betaling
Tryk ”Betal”. 

Find og scan 
derefter 

QR-koden for 
betaling på de 
grønne skilte i 

kasseområdet

Forøg antal 
Varen er 
scannet ind. 
Hvis du ønsker 
at ændre 
antallet, kan du 
trykke + for at 
øge antallet

Fjern vare
Du kan fjerne 
en vare, ved at 
trykke på – indtil 
antallet er 0
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Afslut dit køb 
Betal med dit 

foretrukne 
betalingsmiddel. 

Vis den efter-
følgende grønne 

skærm til en 
med arbejder 
i kassen. Hvis 

butikken har låge, 
skal QR-koden på 

skærmen scannes 
ved lågen


