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Enklere for alle!

Enkel og oversiktlig faktura
Det er det samme om du driver stort eller smått. Med Coop 
Bedriftskort i lomma kan alle spare verdifull tid på effektive handle
runder og enklere  administrasjon i økonomiavdelingen.

Du får alle innkjøp på én faktura og full oversikt på varelinjenivå over 
alt som er kjøpt på «Min Side» innen 24 timer.

Les mer og søk om Bedriftskortet på coopbedrift.no

Velkommen til en enklere hverdag!

*Elektronisk Handelsformat.
Faktura pr. post kan også velges.

Effektiv rente ved kreditt er 23,4 % ved kr 15.000, nedbetalt over 12 måneder. Totalt kr 16.946,.
Oppdatert informasjon om renter og betingelser finner du alltid på coopbedrift.no

Kundeservice: Tlf 66 85 86 55 (hverdager kl 9–17) eller e-post coop@ikano.no
Adresse: Ikano Bank, avd. Coop Bedriftskort, Pb 295, 1372 Asker
coopbedrift.no        

Enklere innkjøp med be-
driftsfaktura

Coop Bedriftskort
Mange fordeler og full kontroll på alle innkjøp    



Kjøp alt du trenger med Coop Bedriftskort Kjøp alt du trenger med Coop Bedriftskort

Byggevarer DagligvarerElektronikk Mat til lunsj og kundemøterKontorartikler Drivstoff

Alle innkjøp til bedriften med ett kort
Med Coop Bedriftskort får dere en enklere og mer effektiv kjøpsrutine i 
 bedriften. Kortet kan benyttes til daglige innkjøp i alle Coops butikker. I tillegg 
kan du bruke kortet og spare penger på drivstoff hos Circle K og Best.

Dine kjøp her belastes ditt Coop Bedriftskort, og faktureres på samme 
måte som øvrig handel med kortet.

I tillegg får du som Coop bedriftskortkunde svært gode betingelser hos 
våre samarbeidspartnere Entelios på strøm til din bedrift og rabatt på alle 
mobilabonnement hos Dipper.

Rabatt på drivstoff er
bare en av grunnene
til at du burde velge
Coop Bedriftskort

Gode grunner for å bestille  
Coop Bedriftskort nå!
•  Forenkler innkjøp og administrasjon
•  Kvitteringsfritt – faktura er godkjent regnskapsbilag
•  Ingen kjøps eller årsgebyrer
•  Drivstoff med god rabatt hos Circle K og Best
•  Flere kort pr. konto
•  Opp til 50 dager betalingsutsettelse
•  Opptil 300 000 kroner i kreditt
•  32 dager rentefri betalingsfrist
•  Faktura to ganger per måned

Her kan du bruke kortet:


