Program utan bonus

Program med bonus

Kundprogram
Livsmedelskedjor

Coop

Medlemskort
utan betalfunktion
100 kr 3)

Hemköp

Ica

Citygross

Coop MedMera
Mer MasterCard

Hemköp
Medlemskort
Medlemskort utan
ICA Bankkort
betalfunktion 1)
Betalkort VISA
utan betalfunktion Plus MasterCard
Årsavgift 2)
130 kr
324 kr
249 kr 3)
0,5% upp till 999,
1% upp till 3 500 + 1% på alla inköp på
1% upp till 2 999 + 0,5% på alla inköp
1% oavsett hur
+ 0,5% på alla
Bonus på inköp
och 2% om över
Coop, + 1% på alla
och 2% om över
utanför Hemköp. mycket du handlar. inköp utanför ICA.
3 500 kr/mån
inköp utanför Coop
2 999 kr/mån
Bonusens värde på årsbasis (enbart inköp i medlemskedja)
240 kr/år
240 kr/år
240 kr/år
Vid inköp för 2 000 kr/mån
480 kr/år 4)
240 kr/år 4)
240 kr/år
960 kr/år
960 kr/år
480 kr/år
960 kr/år 4)
1 440 kr/år 4)
Vid inköp för 4 000 kr/mån
480 kr/år
1 440 kr/år
1 440 kr/år
720 kr/år
1 440 kr/år 4)
2 160 kr/år 4)
Vid inköp för 6 000 kr/mån
720 kr/år
Inga papperscheckar, allt hanteras
Värdecheck i papper när du nått
Värdecheck i papper när du nått
Så får du ut din bonus
via ditt medlemskort.
20 kronor i bonus.
25 kronor i bonus.
Så länge kan du spara din bonus
Intjänade poäng giltiga i 5 år.
Värdecheck måste lösas in inom 5 mån. Värdecheck måste lösas in inom 6 mån.
Som betalningsmedel på Coop och hos
Så kan du använda din bonus
Som betalningsmedel på Hemköp
Som betalningsmedel på ICA
Coops partners i poängshopen.
Övriga förmåner
Rabatter och erbjudanden

Exempel på andra förmåner

Kommentar

Willys

Medlemskort
Medlemsprogram
utan betalfunktion utan betalfunktion1)
Inget bonussystem

Inget bonussystem

-

-

-

-

-

-

-

-

Personliga erbjudanden och
medlemspris på utvalda varor.

Personliga erbjudanden och
medlemspris på utvalda varor.

Personliga erbjudanden och
medlemspris på utvalda varor.

Personliga erbjudPersonliga erbjudanden och medlems- anden och medlemspris på utvalda varor. pris på utvalda varor.

Partnererbjudanden. Poängshop på nätet
där du växlar in eller handlar för dina
intjänade poäng. Kundtidning 11 gånger
per år. Olika lösningar som förenklar dina
inköp. Självscanning.

Partnererbjudanden. Kundtidning
4 gånger per år. Olika lösningar som
förenklar dina inköp.

Partnererbjudanden. Kundtidning
11 gånger per år. Olika lösningar som
förenklar dina inköp. Självscanning.

Partnererbjudanden. Partnererbjudanden.
Olika lösningar som Olika lösningar som
förenklar dina inköp. förenklar dina inköp.
Självscanning.
Självscanning.

Omfattande men komplext medlemsprogram. Bonustrappa som premierar
högre inköp. Ger mest bonus, både för
inköp på och utanför Coop.

Bonustrappa som premierar högre
inköp. Behövs inget kort, medlemskapet kan kopplas till vanligt
betal- eller ID-kort.

Fokus på rabatter och erbjudanden.
Ingen bonustrappa som premierar
högre inköp, ger minst bonus.

1) Behövs inget fysiskt medlemskort. Du kan koppla medlemsskapet till ditt vanliga betalkort eller visa legitimation i kassan.
2) Villkor och tjänster för de avgiftsbelagda betalkorten skiljer sig åt mellan de olika kedjorna.
3) Obligatorisk insats till konsumentföreningen på 100 kronor (insatsen återbetalas när man går ur föreningen).
4) Bonusen registreras som poäng, där 100 poäng är värda 1 krona vid inlösen.

Rabatter och
erbjudanden till
medlemmar men
ingen bonus på
inköp.

Rabatter och
erbjudanden men
ingen bonus.
Medlemskapet
kopplas till vanligt
betal- eller ID-kort.
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