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HÄRLIGA 
ERBJUDANDEN 

FÖR HELA
FAMILJEN

Exklusivt för dig som är 
Coop-medlem

FÅ UT 
MAX SOM
MEDLEM  

SÅ HÄR GÖR DU

Upptäck dina
medlemsrabatter på allt från

FJÄLL-
SEMESTER TILL 

HYRBIL OCH HOTELL

Förvandla 
dina poäng till

BIO-
BILJETTER

ELLER 
TÅGRESOR

HÖST/VINTER
MAXA DITT MEDLEMSKAP OCH FÅ MASSOR AV FINA ERBJUDANDEN FRÅN COOP I HÖST OCH VINTER. 

OCH SJÄLVKLART FINNS DET ÄVEN MÅNGA SKÖNA POÄNG ATT TJÄNA. 

Upplev mer med

Tryggheten först. Under rådande omständigheter är det viktigt att vi hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Därför vill vi tipsa om våra fina erbjudanden och upplevelser som du som Coop-medlem kan njuta av på hemmaplan
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Hej och välkommen till en härlig höst och vinter. 
Med fantastiska medlemserbjudanden från oss 
och våra partners och massor av sköna poäng 
att tjäna.

MASSOR AV 

POÄNG
ATT TJÄNA

5
Mest bonus tillbaka 
hos Coop.

Är du medlem i Coop men har dålig koll på vad ditt medlemskap 
innehåller eller är du inte medlem ännu?  Det vill vi ändra på. 
Så – varsågod, här får du en enkel och tydlig överblick över alla 
förmåner som ditt medlemskap i Coop innebär. Och får även ta del 
av vad några nöjda medlemmar som upptäckt alla förmåner tycker. 
När du läst klart, gå in på coop.se/medlem för att
se aktuella medlemserbjudanden 
och få mer information.

11
Så här maxar 
du dina poäng.

13
Alltid busbra rabatter på 
allt ifrån fjällsemester till 
hyrbil och hotell.
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En härlig höst

önskar vi från Coops

Partnerprogram!

Hej! 
Äntligen kan vi umgås med 

vänner igen och börja resa så 

smått. Och snart väntar en 

rad mysiga helger. Ett lysande 

tillfälle för mig att påminna 

om några av vinterns alla 

fina  erbjudanden för dig som 

 medlem. Som att du får minst 

10% rabatt på SJ. Och upp till 

50% rabatt på stughyra med 

Skistar, för att nämna några. 

Trevlig läsning! 

Anton Nyman, 

Coop Partnerprogram

Hej!

Unna dig en härlig hotellweekend tillsammans med någon du tycker om 
och få ny energi i vintermörkret! Som Coop-medlem bor du alltid till  lägsta 
 medlemspris när du bokar med Hotellpremien. Från endast 745 kr/natt 
får du ett fi nt dubbelrum, inklusive hotellfrukost för två. Passa på att boka 
senast den 5/12, 2021 så får du ytterligare 100 kr medlemsrabatt/natt på 
utvalda hotell i Sverige – du betalar alltså endast från 645 kr/natt!
Dessutom får du alltid 500 Coop-poäng per bokning.

Se alla hotell och boka på hotellpremien.se/mersmak

*Gäller när du bokar 2–5 nätter senast den 5/12 och stannar borta senast 31/12, 2021. Kostnadsfri ombokning!

Vintererbjudande på hotell.

Missa inga erbjudanden!
Registrera dig på hotellpremien.se

HÄRLIG VINTER
WEEKEND

extra medlems-
rabatt/natt*

100 KR
Just nu!

Följ oss!

HP_Annons_Vinterbilaga_2021_295x297mm.indd   1HP_Annons_Vinterbilaga_2021_295x297mm.indd   1 2021-10-05   13:132021-10-05   13:13
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POÄNG PÅ ALLT DU HANDLAR

Som medlem i Coop tjänar du poäng 
varje gång du handlar på Coop eller 
hos våra utvalda partners, på sådant 
du ändå behöver. Läs mer och räkna 
ut hur mycket poäng du kan tjäna på 
 tjanapoang.coop.se Du blir belönad från 
första kronan även om du handlar för 
under 1 000 kronor i månaden. 

                           En oberoende undersökning av de  
                           stora matkedjornas medlems-
                           program som gjordes av Testfakta*  
har konstaterat att du som är medlem i Coop får 
mest bonus tillbaka när du använder något av våra 
 betal- eller kreditkort. Jämför korten och se vilket 
som passar dig bäst på coop.se/kortjamforelse

Latte eller nya glasögon 
för dina poäng

Handlar du regelbundet på Coop och 
våra partners börjar dina poäng snabbt 
att växa och kan växlas in till allt ifrån 
små saker som en kaffe på  Espres so  
House till mer kostsamma som värde-
bevis att använda på ett par nya glas-
ögon från Synoptik. Som medlem får 
du dessutom 25 % rabatt hos Synoptik. 
Möjligheterna är många och synd att 
missa.

HOS OSS FÅR 

DU MEST
BONUS TILLBAKA

DU KAN SPARA DINA 
POÄNG I TRE ÅR

Växla in dina poäng till värdecheckar 
hos Coop och våra partners, samtliga 
välkända varumärken som Skistar, 
Adlibris, Hallon, SJ m.fl. För att ta ut 
varor eller värdecheck, identifierar 
du dig med BankID eller använder 
 Medlemspunkten i våra butiker. Du 
kan även plantera träd för dina poäng 
genom Vi-skogen.

Och två par strumpor
åt lille, lille bror…

Inled julförberedelserna på 
coop.se och se hur många poäng 
du kan tjäna. 
Få poäng på allt ifrån julskinkan till 
klapparna, granen, dina julfilmsfavoriter 
och mycket mer.

JULKLAPPSLISTA

SCANNA QR-KODEN OCH LÄS HELA TEXTEN HOS TESTFAKTA.

*Testfakta är ett oberoende test- och research företag,  specialiserat 
på jäm förande laboratorietester av konsumentprodukter. Läs hela 
testet hos Testfakta, samt hos coop.se/testfakta

TV-spel

Hörlurar

Tröja

Tjäna poäng 
genom Webhallen.se

Snowracer

Boka resan

Något till strumporna

Tjäna poäng 
genom CDON.se

Tjäna poäng 
genom Lindex.se

 Tjäna poäng 
genom betalning

med Coop 
Mastercard.se

Böcker Tjäna poäng 
genom Adlibris.se

Tjäna poäng 
genom Tui.se

Erbjudandet om 10 000 bonuspoäng gäller t.o.m 21 november 2021 och är värt ca 100 kr.
Effektiv ränta 16,78 % vid utnyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år (2020-02-05).

Möt vintern med fler 
poäng än någonsin! 

POÄNG PÅ SNÖSKYFFELN. KAFFETERMOSEN. 
JULKLAPPEN. KÖKSHANDUKEN. LJUSLYKTAN. 
PAJFORMEN. PULKAN. DUNJACKAN. JULMATEN. 
PANNLAMPAN. LÄNGDSKIDORNA. TÅGBILJETTEN.  
ALLT DU HANDLAR. I HELA VÄRLDEN. 

Som Coop-medlem kan du uppgradera ditt medlems-
kort till Coop Mastercard och tjäna fler poäng, ännu 
snabbare.Med Coop Mastercard får du nämligen 
poäng nonstop på allt du handlar – överallt. Poängen 
kan du sedan använda till produkter, upplevelser och 
värdecheckar hos Coop. Ansök före 21 november på 
coop.se/CoopMC och få 10 000 bonuspoäng.

Inte Coop-medlem ännu? 
Bli medlem på coop.se/blimedlem så kan du också 
ansöka om Coop Mastercard.

TJÄNA POÄNG 
NONSTOP

Ansök idag och få  
 10 000 

bonuspoäng

Scanna här för att 
komma till ansökan.
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A

FÖR BUDI KOMMER

ANDRA HAND
I FÖRSTA HAND
Budi är en digital auktionsplattform som er-
bjuder köp och försäljning av allt ifrån tunga 
maskiner till musikinstrument. Här arbetar 
flera auktoriserade värderingsmän, ackredi-
terade av Sveriges Handelskamrar.
På Budi tror man på en cirkulär ekonomi 
och vill bidra till ett mer hållbart samhälle. 
I höst inleds ett spännande
samarbete med Coop.

Som medlem i Coop slipper du 
inropsavgift* och får 1 poäng 
per krona på allt du handlar. 
Passa på att göra ett fynd och 
bidra samtidigt till en hållbar 
ekonomi. 
Läs mer på coop.se/budi

*en avgift som tas ut av 
vinnaren kallas ”inropsavgift”. 

           llt som säljs via Budi kommer 
antingen från konkurser, leasing-
återtag eller försäljningsuppdrag 
från företag. Ingenting som säljs på 
Budi är importerat eller produce-
rat för att säljas direkt på auktion. 
Det kan handla om allt ifrån den 
underleverantör till Mio som gick i 
konkurs varav tusentals designade 
handknutna mattor måste säljas, 
till det företag som importerat och 
sålt värmepumpar men behövde 
hjälp att avveckla sitt lager. Hos 
oss kan du som köpare hitta allt 
ifrån en skruvdragare av bästa 
kvalitet till designporslin från ett 
restaurang kök. Kvalitetsprodukter 
som håller länge, till väldigt för-
månliga priser. 

– Vi är ett bolag med hjärta som 
vill bidra till långsiktig förändring, 
en målsättning som är en stark 
drivkraft för oss. Bl.a. klimatkom-
penserar vi alla våra leveranser

och skänker 10% av vår vinst till 
välgörenhet. Vi vill vara ett bolag 
där, som vi brukar säga ”andra 
hand går i första hand”. 

 – Eftersom vi söker samarbets-
partners som också vill göra skill-
nad, kändes det helt rätt när vi fick 
kontakt med Coop, det företag som 
enligt oss, ligger i framkant när det 
handlar om hållbarhetsarbete. Och 
för Coop var det självklart att välja 
oss som alternativ till hållbar kon-
sumtion, på samma sätt som man 
valt SJ som hållbar resepartner, 
säger Johannes Winberg, delägare 
på Budi, själv med lång erfarenhet 
av värderingar och specialist på 
tunga fordon.  

– Idag sker ca 80% av den totala 
miljöpåverkan av svensk konsum-
tion utanför Sveriges gränser. Kan 
vi bidra till att förlänga livscykeln 
på en produkt är det en vinst för 
alla, avslutar Johannes Winberg. 

SCANNA QR-KODEN OCH GÅ 
DIREKT TILL ERBJUDANDET.

Ta tåget på en klimatsmart resa! Traska runt 
bland färgsprakande löv, njut av tystnaden och 
kika efter lite goda svampar till kvällsmat. Eller 
planera nu för att strosa på julmarknad för att 
komma i riktig jul-stämning. På sj.se finns massor 
med inspiration för dig som är sugen på att 
vidga dina vyer. Som Coop-medlem har du alltid 
10 % rabatt på resor hos SJ, du kan också välja 
att använda din Coop-poäng att köpa resa för.

Logga in på dina medlemssidor hos Coop för att 
ta del av erbjudandet!

Alltid 10%
medlemsrabatt 
hos Coop

10% 
rabatt

F210320_SJ_Coop_195x297.indd   1F210320_SJ_Coop_195x297.indd   1 2021-10-05   08:442021-10-05   08:44

Johannes Winberg, delägare på Budi.
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Tips! Just nu kan 
du använda dina 
poäng och få upp 
till 70% rabatt på 
köksredskap från 
KitchenAid.

         i handlar nästan allt på Stora  
Coop Västberga, eftersom den 
ligger så nära oss och är otroligt 
fin och välsorterad, säger André 
Backholm. Vi har varit medlemmar 
i flera år och använder Poäng-
shoppen och partnererbjudanden 
regelbundet. Vi har även valt att 
samla alla våra hushållsinköp på 
Coop Mastercard. Dels för att det 
är praktiskt, dels för att vi tjänar 
0,5 poäng extra för varje krona vi 
handlar för. Poängen vi tjänar 
försöker vi växla in till upplevelser 
för hela familjen. Främst sådant 
som våra barn tycker är roligt, som 
biljetter till Melodifestivalen, bio-
biljetter till Filmstaden och entré-
biljetter till Junibacken. 
Det händer även att vi växlar in 

poäng till rabatt checkar på coop.se 
när vi storhandlar. Att kolla Poäng-
shoppen innan vi gör vissa köp för 
att se om det finns ett partnerskap 
vi kan använda  hos  andra leveran-
törer eller återför säljare har också 
blivit en vana. Tankar finns också 
på att så småningom utnyttja 
 rabatterna på SJ och Hotell-
premien. Vi är jätte nöjda, både 
med alla erbjudanden och  rabatter. 
Och det blir snabbt  ganska  många 
 poäng, avslutar André Backholm.

TA FÖR VANA ATT KOLLA

POÄNG-
SHOPPEN

Familjen Backholm från Älvsjö i Stockholm.

"Matkassar

blev till upplevelser 

 för familjen"

André och Hannah Backholm bor i Älvsjö till-
sammans med barnen Leah och Ella, 4 och 8 år. 
Med Stora Coop Västberga runt hörnet, blev
valet av matbutik enkelt.

Det finns en 
mängd anledningar till 

varför du ska samla poäng hos Coop.
Men den enklaste är att du kan 
använda dem till massvis med 
upplevelser, saker och rabatter.

TJÄNA POÄNG 

PÅ JUL-
HANDELN
Fredag den 26 november är det dags 
för Black Friday igen. Passa på att jul-
klappshandla hos våra partners online 
och samla massvis av trevliga poäng 
på varje köp du gör. Bl. a. hos Hemtex 
och RoyalDesign, Outdoorexperten, 
Newport, Bonti m. fl. 

V

SCANNA QR-KODEN OCH GÅ 
DIREKT TILL POÄNGSHOPPEN.

Växla dina 
Coop-poäng till 
köksprodukter

Växla dina 
Coop-poäng till 
köksprodukter

NYHET I COOPS POÄNGSHOP!

GULD BRONSSILVER

Var hittar jag Poängs hoppen? 
Poängen som du tjänar ihop 
kan du använda till en mängd 
olika saker, som t. ex. biobiljetter, 
rabatt på tågbiljetten, glasögon 
eller värdecheckar att använda 
i din Coop-butik. Du väljer själv 
vad du vill göra för dina poäng. Du 
använder poängen i Poängshop-
pen som finns på coop.se, i Coop- 
appen eller i Medlems punkten 
som finns i Coop-butikerna. 

Logga in på Coop.se för att se hela utbudet



11

Maja Blomqvist bor i Stockholm och har flera fina Coop-butiker i 
närheten där hon bor.

  – Mina föräldrar handlade alltid på Coop när jag växte upp och 
numera gör jag detsamma. Jag har två jättefina Coop där jag bor, 
bl.a. Hagastaden men oftast beställer jag på coop.se, säger Maja 
Blomqvist. 

– Jag tycker att det är lätt att använda medlemsprogrammet och 
löser alltid in våra poäng, oftast mot biobiljetter men under pan-
demin har vi även hyrt film på SF Anytime. Och nyligen upptäckte 
min kille att man även kan få poäng på Webhallen via coop.se, 
vilket var en glad överraskning eftersom det är en favoritbutik, 
skrattar Maja Blomqvist.  

Är det höstrusk ute och barnen 
vill vara hemma och mysa? 
Ordna filmtajm och hyr en 
Pippi-film eller två hos SF 
Anytime. Grädda  smarriga  små 
plättar och bjud på bubblig 
sockerdricka, precis som Pippi 
brukar göra. Funkar lika bra 
utan sockerdrickaträd. Plät-
tarna är busenkla att laga till.

HYR EN 

FILM  
FÖR POÄNG 

FIXA

PIPPI-RALLY  
FÖR POÄNGEN

Grädda egna
plättar 
Scanna QR-koden
för receptet.

Som medlem tjänar du alltid poäng när
du handlar på Coop och hos våra sam-

arbetspartners online, t.ex. Adlibris, 
Hemtex, Webhallen, RoyalDesign, 

Bugaboo och Lindex. Se hur mycket 
poäng du kan tjäna på 

tjanapoang.coop.se

Använder du dessutom Coop Mastercard får du 0,5 poäng extra för varje krona. Poängen löser du in mot värde-
check i valfri Coop-butik, eller andra spännande erbjudanden. Börja handla och tjäna poäng hos våra partners.

MISSA INGA VÄDEFULLA POÄNG. KOLLA ALLTID IN COOP.SE OCH SE VÅRA ERBJUDANDEN. 
OBS, PRODUKTERNA PÅ BILDEN FINNS INTE I COOPS SORTIMENT.Du vet väl om att du som Coop-medlem kan tjäna extra 

poäng när du handlar hos våra utvalda partners via coop.se. 
Fynda och fyll på barnens vintergarderober, ladda bokhyllan 
med spännande läsning eller mys i soffan med senaste 
filmen. Få dina poäng att växa under vinterns alla helger.

Bli medlem redan idag och få lite mer av livet, helt enkelt. 
Livet som medlem.

MISSA INTE 
POÄNGEN

Upp till 6 poäng 
per krona hos 
våra partners

Några av våra utvalda partners

Upptäck fler av våra erbjudanden och partners på coop.se/tjanapoang

På vinterns
alla fynd!

DU DINA POÄNG
MAXAR

SÅ HÄR
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ALLTID

BUSBRA 
RABATTER
Lina och Filip Manninge bor i 
 Helsingborg med barnen Noa, Ville, 
Ebba och Mio och sedan några 
år tillbaka storhandlar man på 
 Stora Coop Råå. Familjen har varit 
medlemmar i Coop i flera år och 
Lina använder regelbundet Poäng-
shoppen och partnererbjudanden.  

Ebba och Lina Manninge, bosatta i Helsingborg 

L

”Vi fick
ett SkiPass

utan kostnad 

med rabatten
hos Skistar”

Som Coop-medlem får du upp 
till 50% rabatt på utvalt boende 
på SkiStars anläggningar när du 
 bokar minst 4 dygn under v 13–14, 
2022 (sista bokningsdag 28/2, 
2022). Du kan växla dina poäng till 
presentkort hos SkiStar som kan 
användas för betalning/del  betal-
ning av boende, SkiPass, skidhyra, 
utrustning. Läs mer om erbjudan-
det på coop.se/Skistar

       ina och Filip Manninge bor i 
Helsingborg med barnen Noa, Ville, 
Ebba och Mio. Familjen har varit 
medlemmar i Coop i flera år men 
har även medlemskap i ICA och 
Willys. Sedan några år tillbaka har 

familjen dock nära till Stora Coop 
Råå, där de storhandlar och Lina 
använder regelbundet Poäng-
shoppen och partnererbjudanden. 
 – Jag tycker att det finns en 
mängd fördelar med att ha alla 

matinköp samlade på Coop och 
jag är supernöjd med vårt medlem-
skap och alla förmåner som ingår. 
Eftersom jag handlar allt i appen är 
det enkelt att hålla koll på poäng 
och aktuella er bjudanden och 
rabatter. Med så stor familj handlar 
vi alltid för över 5 000 kronor per 
månad, vilket ger 5% rabatt, som 
jag använder till värdecheckar på 
Coop, säger Lina Manninge. 
Regelbundet växlar hon även 
in familjens poäng mot roliga 
upplevelser och utnyttjar rabatt-
erbjudanden. 

– Vi har till exempel använt våra 
poäng till att hyra film på SF Anytime
och åkband på Liseberg. Förra 
 vintern var vi i Lindvallen i Sälen 
och åkte skidor över jul, då använde  
vi våra poäng till SkiPass. Med fyra 
barn var det väldigt uppskattat. 

Ett smart tips är att alltid regist-
rera dina köp. För även om ni har 
glömt medlemskortet är det bara 
att uppge personnummer i  kassan  
så registreras poängen, vilket är 
väldigt praktiskt, avslutar Lina 
Manninge. 

SCANNA QR-KODEN OCH GÅ 
DIREKT TILL ERBJUDANDET.

Bilen du behöver när du behöver den
www.europcar.se/coop

Europcar är stolt samarbetspartner till Coop. Förutom den gröna färgen delar  
vi också visionen att vara med och bidra till en bättre framtid. Rätt bil vid rätt tillfälle 
- oavsett om ditt behov sträcker sig över dagen, helgen eller en månad i taget.  
Till dig som är Coop-medlem erbjuder vi hyrbil med upp till 15 % rabatt.

ETT GRÖNT PARTNERSKAP!

Upp till  

15 %  
rabatt!

Priset 9kr/mån gäller under 3 månader vid nyteckning av mobilabonnemang 4GB, därefter 99 kr/mån. I mobilabonnemang 4 GB ingår 4 GB data/mån, därefter kan mer data köpas vid behov 
för tillkommande kostnad enligt ordinarie prislista. Du kan spara max 100 GB surf. Vid uppsägning av abonnemang, byte till billigare abonnemangsform eller byte till kontantkort försvinner 
den surf du har sparat. Samtal inom Sverige och SMS till hela världen ingår (betal-och satellitsamtal/SMS ingår ej). Erbjudandet gäller t.o.m. 30 november 2021 och kan inte kombineras med 

andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Hallon är en del av HI3G Access AB. Mer info på hallon.se

Sänkt pris på surf!

5000 startpoäng + 300 p/mån.
Skaffa på coop.se/hallon

  
per mån i 3 mån,

därefter 99 kr/mån.
Gäller nyteckn.

4GB
surf/mån9:-
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”Få poäng på allt
du handlar, medlems-
priser, personliga  
erbjudanden, rabatter 
hos våra partners 
och mycket mer.”
  

Som medlem i Coop tjänar du poäng på redan rabatterade priser när du handlar hos våra utvalda partners, på sådant 
du ändå behöver. Läs mer på coop.se/tjanapoang

PARTNERERBJUDANDEN

Nöjen, resor, hotell och mycket mer – vi har många unika 
erbjudanden för alla medlemmar att ta del av utan att 
använda poäng.

MAXA MEDLEMSKAPET
MED VÅRA KORT

SAMLA POÄNG
VARJE KRONA

RÄKNAS

s e m e s t r a  m e d  c o o p 13

CHARLOTTE GRÖNLUND, 48, från Vaxholm har 

rest till fjällvärlden med barnen sedan de var 

små. Familjens mest lyckade vandringar har 

varit när de följt barnens rytm. Ibland har de 

inte gått mer än 500 meter på en dag. 

– Sänk dina egna krav och gör inte vand-

ringen så avancerad. Att ta dagsturer runt 

fjällstationen räcker långt. Plötsligt kommer 

en bäck där man kan leta guld, eller så hittar 

man roliga kottar längs stigen. Vill du ändå gå 

på långtur, packa ett tält om ni inte orkar hela 

vägen. Ge barnen uppgifter och låt dem vara 

med och bestämma, och kom ihåg att det inte 

är mamma eller pappa som måste gå först. 

– Hela grejen med fjällsemester är att 

lämna vardagen bakom sig och hitta nya sätt 

att vara tillsammans på. Som tur är finns 

ingen mobiltäckning i fjällen, så det är lika 

bra att lämna mobilen hemma. Och leksaker 

– barnen kommer garanterat att hitta nya i 

naturen, säger Charlotte. 

Saltoluokta 
Tåg: SJ nattåg till Gällivare. Vidare med buss.
”Ett väglöst land i världsarvet Laponia.  
Höga fjäll och extremt vackert. Fjällstation  
med restaurang, bastu och nära sjö.”

Höga Kusten 
Tåg: SJ direkttåg till Örnsköldsvik. Vidare  
med buss. 
”Inte fjäll men vandring i ett världsarv. Klippor, 
stup, skog i helt magisk natur. Massor av coola  
saker för barn. Skuleberget, grottor och Slått-
dalsskrevan.”

Storulvån
Tåg: SJ nattåg till Duved. Vidare med buss.
”Jämtlandstriangeln med Blåhammaren,  
Sylarna och tillbaka till Storulvån. Fantastiska 
vandringar och stopp. Perfekt för aktiva barn  
med bl a klätterväggar och mountainbike.”

      SJ tar dig till äventyret. Att ta tåget till naturen och vandra är på mångas önskelistor för sommaren.  

SJ erbjuder flera destinationer där du kan vandra rakt ut i naturen – direkt från perrongen. 

Alltid rabatt på tågresor med SJ 
Som medlem får du alltid 10 procents rabatt på alla SJ-resor. Läs mer och boka via coop.se/sj 
senast 10 dagar före avresa. Rabatten gäller utöver eventuella student- och seniorrabatter.  

I Coops poängshop kan du även växla poäng mot resor med SJ.

Xxxxxxxxx

   
sommarfjällen

Ta tåget till fjällvärlden och upplev tid tillsammans med barnen. Här är 
fjällveteranen Charlotte Grönlunds bästa tips för små och stora vandrare. 

Ta tåget till

På sj.se  
hittar du fler  

klimatsmarta 
vandringar.

SJ

Ta tåget till fjällvärlden 
– Charlotte Grönlunds bästa tips

Vart ska turen  
gå idag?
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Färska skaldjur har aldrig smakat 
så gott som här på Västkusten. 
Gott med glass sen. 
 #maxapoängen #coopmastercard

+2 000 poäng

EN KORT  
RESA TILL  
VÄSTKUSTEN.

Effektiv ränta vid utnyttjad kredit på 20 000 kr är 16,78% (2020-02-05).

Läs mer och ansök på coop.se/CoopMC  
eller använd QR-koden.

+2 500 poäng

Sista-minuten stress, äntligen  
på tåget. Håll tummarna för att  
vi kommer fram i tid.  
#coopmastercard #maxapoängen 
#avbeställningsskydd  

Lyxigt med hotell inatt. Imorgon 
blir det cykeltur till stranden.  
#coopmastercard #maxapoängen 
#avbeställningsskydd

+2 500 poäng

Lunch på varma klippor, glass i solen och  
badutflykt med barnen. Följ med familjen  
på deras sommarsemester till Västkusten 

och ta del av alla smarta fördelar att  
betala med Coop Mastercard samtidigt 

som du samlar många värdefulla poäng. 

MEDLEM
I DAG!

Gå in på
coop.se/blimedlem

och fyll i personnummer 
och mejladress.

Betala 100 kr 
i medlemsinsats, välj 

swish eller kort.

Ditt Coop-kort
kommer med posten

inom några dagar.

Du kan också bli medlem 
direkt i din Coopbutik.
Fråga bara i kassan så 

ordnar vi det direkt. 

GÖR 
SÅ HÄR

BLI

Med Coop Matkonto får 
du 0,5 poäng extra per krona 
när du betalar med kortet 
hos Coop. Kortet har ingen 
årsavgift och insatta pengar 
omfattas av insättnings-
garantin.

Som aktiv medlem är det 
här det enda Coop-kortet du 
behöver. Det fungerar som 
medlems-, betal- och kredit-
kort och ger 0,5 extra poäng 
per krona på alla dina köp, 
både på och utanför Coop.

COOP MASTERCARD COOP MATKONTO 

15

Coop Matkonto ger dig full koll på familjens gemensamma matinköp 
och upp till 5,5 poäng/kr på Coop. Sätt in pengar i förväg på kortet 
och skaffa extrakort med köpgräns till familjemedlemmar från 10 år, 
utan extra kostnad. Ingen årsavgift!

För att kunna ansöka behöver du vara Coop-medlem, det blir du 
enkelt i din Coop-butik eller via coop.se/blimedlem. Läs mer och 
ansök om Coop Matkonto utan kostnad på coop.se/matkonto 

Coop Matkonto – ett säkert kort

Dags att ge barnen 
ett eget kort?

MED
KÖP-

GRÄNS
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Coop Mastercard: Effektiv ränta 16,78% vid utnyttjad kredit på 20.000 kr återbetalt under 1 år (2020-02-25).



readly.se/coop

ObegränsadObegränsad

magasinläsningmagasinläsning

i höst!

2 månader gratis + 10 000 Coop-poäng


