
DuGlemmerDetAldrig
Oplevelser til dig eller som gave

Vælg boblen  
”Få PrimeKonto i dag”

Log ind med dit  
medlemsnummer

Vælg et månedligt beløb og 
overfør min. 1.000 kr. til at 
handle for hver måned

For hver ekstra 1.000 kr. 
kan du vælge en ekstra fordel

Færdiggør PrimeKonto

Bekræft med NemID

Kom godt 
i gang med 
PrimeKonto
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Så nemt og hurtigt kan du oprette  
din egen PrimeKonto og få 15%  
i bonus samt adgang til masser af  
underholdning.

Værsgo – nu får du 15% i bonus og 
adgang til endnu flere fordele, når 
du betaler med din PrimeKonto. 

Opret en  
PrimeKonto  
og få 15% i bonus på

... og adgang til 
masser af 

underholdende 
fordele
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Når du overfører 2.000 kr. eller mere på 
din PrimeKonto, får du adgang til helt nye  
fordele. Overfører du 2.000 kr., kan du vælge  
én fordel. 3.000 kr. giver dig adgang til to  
fordele, 4.000 kr. til tre fordele og 5.000 kr.  
til fire fordele. 

De bedste serier  
og programmer  
fra TV 2 PLAY

Allers online  
ugeblade og  
magasiner, bl.a.  
Se og Hør, Femina  
og BilledBladet

Streaming af  
underholdende  
film og serier

Egmonts online  
magasiner om  
mad, bolig, sund- 
hed og mode

En månedlig  
værdikupon til  
oplevelser via  
DuGlemmer- 
DetAldrig 

DuGlemmerDetAldrig
Oplevelser til dig eller som gave

Værdikupon til  
brændstof på 50 kr. 

hver måned

Værdikupon til  
en hurtigvask  
hver måned

Mere end  
150.000 e- og  

lydbøger  

Premium  
musiktjeneste  
med mere end  
60 mio. numre

Plant et træ og 
hjælp verdens 
skove og Coops 
folkeskove på vej

PrimeKonto fungerer som en mad-
konto, hvor du får 15% i bonus på en 
række af vores varemærker.

Så enkelt er det:

Velkommen til 
PrimeKonto  
– en nyhed i  
Coop app’en

Når du overfører 1.000 kr. på din PrimeKonto, 
får du 15% i bonus på følgende varemærker.
Dobbelt op på samlemærker og fri fragt ved 
køb fra 299 kr. på Coop.dk Shopping.

Du betaler med din PrimeKonto, når 
du handler i en af vores butikker. 

Gælder ikke Änglamark modermælkserstatning.

Endnu flere fordele
For hver ekstra 1.000 kr. du overfører 
på din PrimeKonto, får du mulighed 
for at vælge mellem endnu flere  
fordele og god underholdning for 
hele familien.

PrimeKonto 
giver adgang  
til masser  
af fordele

Find og opret din PrimeKonto i Coop app’en

Følgende tre fordele kan tilvælges fra 3.000 kr./md.


