Bevezetjük a Coop Klub mobilalkalmazást, amelynek segítségével a Coop Klub Törzsvásárlói program
előnyeit vásárlóink még kényelmesebben vehetik igénybe.
Mostantól a vásárlások után járó pontok gyűjtéséhez és a Törzsvásárlói kedvezmények igénybevételéhez
vásárlóinknak már nem szükséges magukkal vinniük Coop Klub Törzsvásárlói plasztikkártyájukat, elegendő,
ha letöltik az alkalmazást és létrehoznak egy online felhasználói fiókot, ezt követően máris rendelkezésükre
áll a virtuális törzsvásárlói kártya és a kuponkedvezmények.

Hogyan használható a Coop Klub mobilalkalmazás?
A Coop Klub mobil applikáció az Android és IOS operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefon készülékre
tölthető le. Az alkalmazás működéséhez internetkapcsolat szükséges. A letöltéshez keresse fel a Google Play
vagy App Store szolgáltatók egyikét. Keresse a COOP emblémával jelölt Coop Klub alkalmazásunkat.

Az alkalmazás kizárólag Coop Klub Törzsvásárlók számára érhető el.
Ha Ön már aktív felhasználónk és korábban regisztrált a www.coop.hu weboldalon online felhasználói
fiókot, az ott használt email-címmel és jelszóval máris beléphet az alkalmazásba.

Ha korábban még nem regisztrált, egy egyszerű folyamattal pár perc alatt elvégezheti a felhasználói fiók
létrehozását a www.coop.hu weboldalon vagy az alkalmazásban.
Az applikációhoz az új felhasználói fiókot létrehozhatja neve, születési dátuma, email-címe és
kártyaszáma megadásával, illetve annak a boltnak a kiválasztásával, amelynek az ajánlataira kíváncsi.
Fontos, hogy az applikációba történő regisztráció leghamarabb a Törzsvásárlói Program
regisztrációjakor kitöltött kártyaigénylőlap központi feldolgozását követően kezdődhet meg.

Az online felhasználói fiók létrehozását követően a megadott címre küldünk egy emailt, ahol
megerősítheti a regisztrációját, és máris be tud lépni az alkalmazásba.
Így virtuális törzsvásárlói kártyáját azonnal használhatja is a pontgyűjtéshez.
Azon vásárlóink számára, akik Mobilkupon beváltóhely emblémával ellátott üzletekben vásárolnak
leggyakrabban, rendelkezésre áll Mobilkupon szolgáltatásunk is, melynek segítségével a kuponok és
kedvezmények az applikációval érvényesíthetők, a virtuális törzsvásárlói kártya, pontegyenleg követés és
az ajánlatok megtekintésén túl.
Ahhoz, hogy igénybe tudja venni Mobilkupon szolgáltatásunkat, kérjük, aktiválja azt a Kuponjaim
menüpontban.
Mobilkupon szolgáltatásunk aktiválását követően már igénybe is veheti a törzsvásárlói kedvezményeket.

Ha ezt követően a pontgyűjtési időszak zárásáig összegyűjtötte a hűségutalványra jogosító
5000 pontot, a kupongenerálást követően megjelenik garantált hűségutalványa, és az ahhoz
kapcsolódó egyedi termékkuponok.

Mit kell tennie a pontgyűjtéshez és a kedvezmények igénybevételéhez?
Vásároljon bármelyik Coop Klub Mobilkupon beváltóhely emblémával ellátott üzletünkben, és a
bevásárlás végeztével a kasszánál jelezze a pénztárosnak, hogy rendelkezik Coop Klub mobil applikációval.
Mutassa be a pénztárosnak az applikációban elhelyezett virtuális törzsvásárlói kártya vonalkódját,
melyet a kezdőoldalon a Pontegyenleg vagy a Fiókadataim menüpontban is megtalál.

A törzsvásárlói kártya vonalkódjának beolvasásával a vásárlások után járó pontok így jóváíródnak a
kártyájára.

Ha rendelkezik termékkuponra jogosító kedvezménnyel, abban az esetben a Kuponok menüben ki kell
választania a megvásárolt termék fotóját, majd az ott elhelyezett vonalkódot bemutatni a pénztárosnak, aki
beolvassa, és ezzel érvényesíti a kedvezményt.

Ha valamelyik vonalkódot nem érzékeli a leolvasó berendezés, a vonalkódra kattintással az kinagyítható, a
telefon pedig automatikusan maximális fényerőre vált, hogy jobb technikai környezetet biztosítson a
leolvasáshoz.

Ha hűségutalvány vagy egyedi termékkupon-kedvezmény került beváltásra, azok azonnal elavulnak és
eltűnnek az applikációból, többször nem válthatók be. A hétről hétre nyújtott általános termékkuponok
viszont az érvényességi időn belül többször is felhasználhatók, azok nem tűnnek el beváltást követően.

Mire használható még az applikáció?
Mindig megtalálhatók rajta a törzsvásárlóknak szóló ajánlatok, és a felhasználó által kiválasztott üzlet
ajánlatai is elérhetők hétről hétre.
Az újságra való kattintással teljes oldali nézetre vált a szórólap, és oldalanként átlapozható, illetve lehetőség
van akár az egész újság letöltésére is.

Alapértelmezettként a vásárló számára mindig az online fiók regisztrációjakor megadott üzlet
ajánlatait mutatjuk meg. Ha a Törzsvásárló nem a beállított üzlet ajánlatára kíváncsi, a Kereső ikon
segítségével bármely más üzlet ajánlatára is rákereshet. A Kereső ikonra való kattintással megjelenik a
keresőmező és a térkép. Írja be a kívánt település nevét, majd válassza ki azt az üzletet, amelynek az
ajánlataira kíváncsi. Az üzlet kiválasztását követően kattintson a szórólap megtekintésére, és
máris megjelenik az üzlet ajánlata.
Kilépést követően a szórólap visszaáll az alapbeállításra, azaz nem módosul az újonnan kiválasztott üzlet
szórólapjára.

Pontegyenlegéről és az összegyűjtött pontok után járó hűségkuponok elérhetőségéről is tájékozódhat
applikációnk segítségével.

Az Üzletkereső funkción és részletes szűrési lehetőségeken keresztül könnyedén megtalálhatók az egyes
Coop üzletekhez kapcsolódó információk és nyitvatartási idők is.

Fiókjához kapcsolódó beállításait pedig a Fiókadataim menüpontban módosíthatja: beállíthatja, hogy mely
üzlet ajánlatait szeretné látni alapértelmezettként, illetve a mobilkupon-szolgáltatás igénylését vagy
lemondását is ebben a menüpontban kezelheti.

