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ICA har nyligen lanserat appen ICA Pronto – en tjänst 
som erbjuder utvalda varor och färdigmat direkt till 

dörren. Nu vill vi använda appen för att hjälpa er 
som i nuläget inte bör, eller kan, besöka vår butik.

Varorna levereras utanför dörren och betalningen 
sker smidigt med Swish i appen.

Det finns i dagsläget ett begränsat sortiment i 
appen, du kan alltid kontakta oss i butiken kring 

frågor om ytterligare sortiment.
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Just nu ser vardagen lite annorlunda 
ut för de flesta av oss. Och vi 
behöver hjälpa varandra och ta 
extra hand om människorna i 
riskgrupperna.

I appen ICA Pronto kan du som 
tillhör en riskgrupp, är sjuk eller i 
karantän handla varor, recept och 
färdiglagade måltider från din lokala 
ICA-butik. Utbudet är begränsat 
men tveka inte att kontakta din 
butik om du saknar någon vara! 

För att säkerställa att du inte 
behöver komma i kontakt med 
andra människor kommer vi att 
leverera maten hem till dig och 
ställa den utanför din dörr. Vi 
levererar i expressfart!
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✓ Du lägger en order i ICA Prontos app och 

betalar via swish 

✓ Butiken tar emot din order

✓ Butiken börjar plocka ihop dina varor

✓ Restaurang/Deli lagar din mat i 

restaurangköket (om sådant finns)

✓ En ICA-kurir påbörjar sin tur mot den 

adress du angivit som leveransadress

✓ När ICA-kuriren har lämnat varorna utanför din dörr 

kommer kuriren ringa dig så att du kan öppna dörren 

och ta emot dina varor 

✓ Smaklig måltid! Vi hoppas att vi var till 

hjälp för dig! 
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Ladda ner appen ”Swish betalningar” från App Store, Google Play eller Windows Store. 

Du måste även ha en app för mobilt BankID installerad och konfigurerad.

För att kunna använda Swish-appen måste du ansluta dig till Swish – det gör du genom 

att logga in på din internetbank eller mobilbank och koppla ditt bankkonto till Swish. 

Anvisningar finns i menyn hos din bank.

I din internetbank kopplar du ditt mobilnummer till ditt bankkonto 

När du har anslutit dig till Swish i din internetbank, kan du aktivera Swish via mobilt 

BankID genom att öppna appen och ansluta till det telefonnummer du registrerade hos 

din bank

Information om mobilt BankID finns på 
nästa sida
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Du beställer mobilt BankID via din internetbank. I 

samband med din beställning behöver du också 

installera ”BankID säkerhetsapp” om du inte redan 

har den installerad.

Exakt hur du beställer ett mobilt BankID skiljer sig 

mellan olika banker.

Du kan alltid ringa din bank och be banken guida 

dig! 



Steg för steg-guide
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