Matbutiker på nätet

**

– självplock

Räckvidd

Storstadsområden
+ 10 mindre städer.

Storstadsområden + hela
Östergötland. Målet är
150 butiker vid årsskiftet.

Antal varor i sortiment (ekologiska)

9 000–12 000 (2 400)

5 000–20 000 (ingen uppgift)

Ja, minsta antalet
hållbarhetsdagar anges för
varje produkt.

Storstadsområden
+ 15 mindre städer
i framförallt södra Sverige.

Där man kan få Linas Matkasse.
Storstadsområden
och södra Sverige.

8 500 (860)

15 000 (2 000)

800 (120)

Nej, men enligt Ica har man som
policy att alltid välja den vara i
butiken som har längst hållbarhet.

Ja, minsta antalet
hållbarhetsdagar anges för
varje produkt.

Delvis, för vissa produkter eller
kategorier anges minsta
antalet hållbarhetsdagar.

Nej

Kort eller faktura

Kort

Kort eller faktura

Kort eller faktura

Kort eller faktura

Erbjuder hemleverans

Ja, men inte överallt.

Ja, men inte i alla butiker

Ja

Ja

Ja, om man prenumererar
på Linas Matkasse

Leveranstider

Vardagar 08–22
(kan variera i landet)

Skiljer sig mycket
från butik till butik.

Vardagar 14–22,
tisd–fre 7–12

Vardagar 06–23. Lörd 07–18,
sönd 10–22.

Sönd eller
månd 17–22

2–4 timmar

2–4 timmar

1 timma

1 timma

4 timmar

Nej

Nej
49–130 kronor beroende
på butik och hur långt du
bor från butiken.

Ja, får sms med leveranstid
samma dag.
0–39 kronor beroende på
veckodag. Ons–fred gratis.
95 kronor vid köp
under 500 kronor.

Ja, estimerad
tid via app.

49–119 kr beroende på var
man bor. Gratis vid köp
över 2 000 kr.

Ja, får sms med leveranstid
samma dag.
Fri hemleverans vid köp
över 500 kronor.
49 kronor vid köp
under 500 kronor.

Hållbarhetsgaranti
Betalningssätt
Leveransvillkor & priser

Tidsintervall för hemleverans
vid beställning
Möjlighet att få exakt leveranstid

Pris hemleverans
Pris hämta själv i butik
Pris för matkasse (39 varor)*

Ingen extra kostnad.

Stockholm och Göteborg.
Öppnar i Skåne januari 2016.

Ingen extra kostnad (ﬁnns
20 kr eller procentuellt prispåslag
på varan (beroende på butik). endast på ett ställe i Göteborg).

29 kronor (utöver priset
på kassen och matvarorna)

Ingen extra kostnad
(endast några få platser).

Ej möjligt.

1 324 kronor

1 415 kronor

1 425 kronor

1 496 kronor

För få varor i sortimentet
för att vara med i jämförelsen.

Billigast kasse och detaljerad
information om varornas
hållbarhet. Högst antal
ekologiska varor.

Relationen till din lokala butik.
Du vet vilken kvalitet du
kan vänta dig.

Ingen fraktkostnad över
500 kronor. Bra leveransvillkor
och detaljerad information om
varornas hållbarhet.

Ingen fraktkostnad ons–fre
över 500 kronor.
Bra leveransvillkor och
stort utbud av varor.

Bra komplement
om du prenumererar på
Linas Matkasse.

Sämre leveransvillkor
och kostnad för frakt.

Sämre leveransvillkor. Tar ut
både fraktkostnad och plockkostnad. Saknar information
om varornas hållbarhet.

Färre antal varor och
lägre andel ekologiska varor.

Dyrast kasse.

Få varor. Går inte att handla
om du inte prenumererar
på Linas Matkasse.

* I jämförelsen har vi använt Coop:s onlinetjänst i Stockholm och Ica Maxi Lindhagen i Stockholm. Jämförelsen är gjord vecka 39, 2015
** Erbjuder ett mindre sortiment av basvaror till sina prenumeranter.

Fakta och bild: Testfakta i september 2015

