Hur handlar du (med reservation för att sidan hela tiden förbättras)?
Starta webbläsaren, det går bra med alla utom den som följer med Windows 10 (Edge).
Gå till http://www.ica.se/butiker/maxi/norrkoping/maxi-ica-stormarknad-norrkoping-8927/start/
Klicka på Logga in
Ange personnummer och
lösenord eller välj skapa konto om det är första gången.

När du är inloggad står ditt namn efter ”Mitt ICA”

Klicka därefter på Handla online

Och därefter Handla mat online Börja Handla

Ett tips är att först kolla extrapriser. Scrolla ned lite på sidan och kolla efter ”Veckans bästa erbjudan”
och klicka på ”Fynda här!” Hur man beställer är ganska intuitivt, titta annars lite längre ned.

För att hitta resterande varor finns några olika sätt:
1. Sök produkt, fungerar alltid och det räcker att söka på en del av namnet.
2. Mina vanligaste visar en lista på de
varor du köpt mest av.
3. Mina ordrar visar varor du beställt tidigare.
4. Kolla menyn till vänster som är grupperad efter
typ av mat.

När du gjort någon av valen 1-4 får du en
lista med varor. Den listan kan visas på 2
sätt (Bilder eller Lista) och sorteras på 3
sätt (Pris, Alfabetiskt, Mest köpta). Den kan
dessutom filtreras på land eller märke.

Beställa
Tryck på plus-tecknet för att beställa och minustecknet om du ångrar dig. Ibland kan man välja på vikt
och antal och det går också bra att skriva direkt i fältet vilket kan vara bra om man t.ex. vill ha 15 st.
Hela tiden visas hur många varor som beställts och vad kostnaden är.

Önskas mer info klickar man på
bilden på varan eller ”Mer info &
villkor” och får då mer info och kan
också välja att man inte godtar
ersättningsvara. Smidigast väljs
ersättningsvara bort när man har
valt alla varor och gått till Varukorg
(se nedan).

Extra priser har ofta röd text för kostnaden.

En svensk flagga visar att det kommer från Sverige.

När man handlat klart går man till varukorgen och klickar på pennan på produkter där man vill ange
att ersättningsvara inte är okej.

För att betala går man till kassan. Där anges mail och mobilnummer som används av ICA för att skicka
information om beställning och leverans.
Klicka ”Fortsätt” och klicka sedan på ”Hemleverans”. Klicka på tiden för onsdagen för att göra den
grön vilket betyder vald. Det är här som man också ska ange postnumret 11105, annars kommer man
inte att få någon leverans alls. Man anger också ett kreditkort eller bankkort som pengarna ska dras
ifrån. Affären reserverar tillfälligt 12% extra för att täcka eventuella avvikelse på vikten på varor och
kostnaden för kassar.

När beställningen är klar får man en bekräftelse, på onsdagen får man SMS om leveransen och e-post
med alla plockade varor och uppgifter om ersättningsvaror eller varor som inte kan levereras.

Om du har frågor eller vill ha instruktion eller kurs i föreningshuset kontakta
Bosse Ohlsson, bosse@stavsjo.se, 070-545 93 15

