
Vi ska inte bygga en butik i Axelstorp, 
Hovs Hallar eller Västra Karup
Däremot lanserar vi den 3 april Bjäres första livsmedelsbutik online på icabastad.se 

När du handlar online handlar du från oss i din vanliga butik. Bara lite bekvämare. I vår butik på nätet kan du handla hemifrån, på fikarasten 
eller på bussen. Du väljer själv när det passar dig bäst – dygnet runt. Det är vi i butiken som tar emot din beställning, plockar och packar 
dina varor samt möter upp dig när du hämtar dem. Om du hellre vill ha dem hemkörda löser vi det också. Din gamla butik är precis som 
vanligt fast ändå helt ny och på plats i din dator eller telefon. Vi behöver din beställning senast 23.59 dagen innan leverans eller avhämtning.

Efter den 3 april kan du gå in på 
icabastad.se och välja fliken 
”Handla Online”. Här loggar du in 
om du redan har ett ICA-kort el-
ler skapar ett nytt konto. Sedan är 
det bara att börja handla så pack-
ar vi allt här i butiken. 

Första gången

1 De varor du brukar handla finns 
samlade under ”Mina vanligaste”. 
Bara klicka i det du vill ha och lägg 
till det som saknas. Veckohand-
lingen går på bara några minuter. 

Enklare för varje gång
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Med ICA-kort får du bonus precis 
som vanligt. Som inloggad kan du 
dessutom skapa inköpslistor och 
dela dem med andra i ditt hushåll. 
Har du ingen ICA-kort än så ansök 
om ett hos oss i butiken. 

Bonus på allt

3
Ett nytt sätt att handla
• Öppet dygnet runt
• Vi plockar varorna åt dig
• Du väljer självom du vill hämta eller få 
varorna hemkörda
• Handla var och när det passar dig

Båstad



Beställ dina matvaror innan midnatt så 
kan du själv välja om du vill hämta upp 
dina varor hos oss i butiken eller om vi 
ska köra hem dem till dig. 

icabastad.se

Långsegling i solen?
Lugn - du hinner beställa
så att du slipper åka och
handla imorgon. 

BÅSTAD



Beställ dina matvaror innan midnatt så 
kan du själv välja om du vill hämta upp 
dina varor hos oss i butiken eller om vi 
ska köra hem dem till dig. 

icabastad.se

Strandhäng 21.45
Lugn - du hinner beställa 
så att du slipper åka och 
handla imorgon. 

BÅSTAD



Beställ dina matvaror innan midnatt så 
kan du själv välja om du vill hämta upp 
dina varor hos oss i butiken eller om vi 
ska köra hem dem till dig. 

icabastad.se

Brasseveckan 23.45
Lugn - du hinner beställa
så att du slipper åka och
handla imorgon. 

BÅSTAD



Snart öppnar 
vi en butik på
ängarna vid
Hovs Hallar  
 

icabastad.se



Snart öppnar vi 
en butik på
Nilssons altan i 
Västra Karup  
 

icabastad.se



Snart öppnar vi 
en butik vid det 
stora trädet
i Axelstorp 
 

icabastad.se


