I Januari har Du chans igen!
När Du handlar hos oss får Du hjälp av kunnig personal som ger Dig Kunglig Service. Vi erbjuder
också ett stort och prisvärt sortiment som ger Dig Kunglig Valfrihet.
Vi vill naturligtvis att Du ska handla all mat Du behöver hos oss i Kungens Kurva. Vi vill därför ge Dig
följande erbjudande. Handla bonusgrundande varor hos oss under JANUARI månad 2019 så blir Du
”Kungligt belönad” i slutet av FEBRUARI 2019. Kom ihåg att alltid dra Ditt ICA-kort i kassan!

Din kundgrupptillhörighet (rabatter och förmåner) styrs av storleken på summan av januari månads inköp som Du
registrerat med Ditt ICA-kort hos oss. Ju mer Du handlar desto bättre erbjudanden och fler förmåner. Efter januari månad
så stämmer vi av Dina bonusgrundande ICA-kort-inköp hos oss. Har Du då handlat för minst 1 500 kr blir Du Bronskund,
har Du handlat för minst 2 000 kr blir Du Silverkund, har Du handlat för minst 2 500 kr blir Du Guldkund och har Du
handlat för minst 4 000 kr hos oss på ICA Kvantum i Kungens Kurva så blir Du uppgraderad till Diamantkund.
Förmåner Du får som Guld-kund: Speciella Guld-erbjudanden sex gånger per år.
Extra förmån för Diamant-kunder: Speciellt utvalda Diamant-erbjudanden eller gåvor sex gånger per år.

I slutet av FEBRUARI 2019 (27-28/2) får Du värdecheckarna med posten, om Du kvalificerat Dig för
vår Kungliga belöning enligt ovan. Alla köp hos oss med kort knutna till Ditt ICA Konto ingår.
ICA Bonus får Du också, som vanligt. Dra bara kortet i kassan.

Välkommen till oss önskar Carl-Johan, Carina och alla andra i butiken!
Diamantregn hos Kungen!
Succén med Diamant Jakten i Kungens Kurva fortsätter. Efter varje Diamant Jakt löser våra Kunder
in värdekuponger för mer än EN MILJON KRONOR.
Vill Du vara med och dela? Dra bara Ditt ICA-kort i
kassan närhelst Du handlar hos oss. Att vi dessutom
är mycket prisvärda får Du på köpet. Vi tål att jämföras!
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