Välkommen
till vår online-butik
för privatpersoner och företag

Online

Premiärerbjudande

10%

på första köpet!
Gäller t.o.m. 31 okt.

Handla på www.malmborgs.se/handla-online

Handla från oss som
vanligt – fast på nätet

Online

Nu kan du handla från oss på Clemenstorget utan att
gå utanför dörren. I vår online-butik kan du hitta mer än
12 000 artiklar. Här handlar du tryggt och säkert dygnet
runt, sju dagar i veckan. Dessutom kör vi hem varorna
till dig på tider som passar just dig!
Vi levererar direkt till din dörr.
Välkommen till din favoritbutik på nätet.
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Bli företagskund
Spara tid och pengar

Du beställer i lugn
och ro
När du beställer online handlar du från oss på Clemenstorget. Den enda
skillnaden är att vi kommer hem till dig, istället för att du kommer till oss.
Lite bekvämare med andra ord.

1.

Online

Så här gör du första gången

		 Logga in (om du har ICA-kort) eller skapa ett
		 nytt konto. Välj din ICA-butik, d.v.s. Clemens		 torget, Lund. Detta ligger sedan kvar som förval.
		 Det går även bra att handla utan ICA-kort men
		 man går då miste om eventuella rabatter och
		erbjudanden.

2. Det blir enklare för varje gång
		 De varor du brukar handla finns samlade under 		
		 ”Mina vanligaste”. Bara klicka i vad du vill ha och
		 lägg till det som saknas. Veckohandlingen är klar
		 på några minuter!

3.		 Med ett ICA-kort får du bonus
precis som vanligt

		 Som inloggad kan du också skapa inköpslistor
		 och dela dem med andra i ditt hushåll. Har du
		 inget ICA-kort än, ansök om ett hos oss i butiken.

Vi plockar och packar åt dig
När du skickar din order är det vi på Clemenstorget som får beställningen. När det närmar sig
leveransdags går vår personal ut och plockar från hyllorna i butiken. Självklart väljer vi ut varje
vara med omsorg och tänker på att till exempel grönsaker och frukt är lagom mogna.

Alltid fräscht
På ICA Malmborgs Clemenstorget är vi alltid måna om att ge dig
bästa möjliga service. Självklart får du samma omsorg när du
handlar på nätet. Vår personal plockar varorna samma dag de
ska köras ut. Från plockning till utkörning förvaras de i särskilda
kylda förvaringsutrymmen.

Kontroll att temperatur
hålls på samtliga varor
sker löpande.

Från Clemenstorget
direkt hem till dig
Vi kör ut varorna i egna bilar och med egen personal.
Självklart bestämmer du själv dag och tid för leverans .

Vårt mål är att göra din vardag
lite enklare – även på nätet.

Online

Vi levererar snabbt
och enkelt på den
dag och tidpunkt
som passar dig bäst!
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kundkontakt.clemenstorget@kvantum.ica.se

eminentreklambyra.se

Online

Handla online
i Lund

