
Beställa till 
uthämtningsskåpen 

i Kläppen?
Så här går du tillväga:

1. Logga in på ditt konto.

2. Tryck på leveransuppgifter och välj ändra adress. 

3. Tryck på ”jag har en alternativ leveransadress”.

4. Handla sedan som vanligt i vår onlinehandel.

5. När du ska betala så väljer du hemleverans och kontrollerar 
att leverans ska ske till din fi ktiva adress med korrekt postnummer!

6. Du kan nu välja ledig hämttid i våra skåp. 
Det kostar 99 kr måndag-fredag 
och 149 kr lördag-söndag. 
Om du handlar för över 1200 kr 
blir hämtningen kostnadsfri.

Du kan handla utan att vara inloggad, 
välj att handla som gäst i kassan. 
För att få tillgång till dina erbjudanden behöver du 
däremot vara inloggad med svenskt Bank-ID.

 OBS! Det går inte att handla åldersvaror till paketskåpen.

Vi ber om ursäkt för 
strulet kring beställningarna, 

och jobbar för att göra det 
hela enklare!

Har du frågor, tveka inte på att 
höra av dig till oss så hjälper 

vi dig! För snabbast hjälp 
ring 0280-202 90.

BESTÄLL TILL KLÄPPEN:
Fyll i Kläppen som ADRESS, 999 99 som POSTNUMMER samt Sälen som POSTORT 
(det är postnumret 999 99 som gör att systemet vet att det är hämtskåpen i Kläppen som ska användas.)

Tryck sedan fortsätt. Det är alltså denna fi ktiva adress du ska använda dig av 
för att dina varor ska bli levererade till hämtskåpen i Kläppen. 
Varorna hämtar du vid ICA Kläppen, Sjungarbacken.

Välko� en ti�  ica.se/salen 

P.S.



Vill du handla 
som gäst?

Så här går du tillväga:

1. Välj ”Handla som gäst”.

2. Fyll i dina kontaktuppgifter. 

3. På leveranssätt väljer du hemleverans.

4. Handla sedan som vanligt i vår onlinehandel.

5. När du ska betala så väljer du hemleverans och kontrollerar 
att leverans ska ske till din fi ktiva adress med korrekt postnummer!

6. Du kan nu välja ledig hämttid i våra skåp. 
Det kostar 99 kr måndag-fredag 
och 149 kr lördag-söndag. 
Om du handlar för över 1200 kr 
blir hämtningen kostnadsfri.

För att få tillgång till dina erbjudanden behöver du 
däremot vara inloggad med svenskt Bank-ID.

 OBS! Det går inte att handla åldersvaror som tobak, 
alkohol och receptfria läkemedel till paketskåpen.

Vi ber om ursäkt för 
strulet kring beställningarna, 

och jobbar för att göra det 
hela enklare!

Har du frågor, tveka inte på att 
höra av dig till oss så hjälper 

vi dig! För snabbast hjälp 
ring 0280-202 90.

BESTÄLL TILL KLÄPPEN:
Fyll i Kläppen som ADRESS, 999 99 som POSTNUMMER samt Sälen som POSTORT 
(det är postnumret 999 99 som gör att systemet vet att det är hämtskåpen i Kläppen som ska användas.)

Tryck sedan fortsätt. Det är alltså denna fi ktiva adress du ska använda dig av 
för att dina varor ska bli levererade till hämtskåpen i Kläppen. 
Varorna hämtar du vid ICA Kläppen, Sjungarbacken.

P.S.

Välko� en ti�  ica.se/salen 


