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Fire butikker med
levering
Nemlig.com:
Minimumskøb på 400 kroner.

Leveringsprisen starter på 9 kroner,
men afhænger af efterspørgslen, så i
øjeblikket skal man regne med mellem
26 og 39 kroner.

Derudover koster selve pakningen 3,75
kroner per temperaturzone. 

Det vil sige hvis man eksempelvis køber
både køle- og frysevarer, skal man lægge
7,5 kroner oveni.

Nemlig.com oplyser, at de leverer til 68
procent af landet.

Osuma:
Intet mindstebeløb.

Leveringsprisen er 99 kroner for ordrer
på op til 400 kroner. 49 kroner for ordrer
på op til 800 kroner. Og gratis ved ordrer
over 1.200 kroner.

Osuma.dk oplyser, at de leverer til 90
procent af landet.

Coop.dk:
Mindstekøb sat ned til 200 kroner. 

Leveringsprisen starter ved 14 kroner
(i perioder med lav efterspørgsel), men er
i øjeblikket 49 kroner. Ordrer over 1.000
kroner leveres gratis.

Derudover koster selve pakningen 3,75
kroner pr. temperaturzone.

Det vil sige, at hvis man eksempelvis
køber både køle- og frysevarer, skal man
lægge 7,5 kroner oveni.

Dækker hele landet. 

Forsøger at have leveringstider, som er
forbeholdt ældre eller syge.

Rema1000:
Intet mindstekøb. 

Leveringspris afhænger af indkøbets
volumen. Jo større indkøb, jo højere 
leveringsomkostninger. 

Ved ordrer på en enkelt indkøbspose 
koster levering 19 kroner. Ved to poser
koster levering 29 kroner, og ved tre
poser 39 kroner. Derefter koster det 5
kroner ekstra per pose. 

Derudover betaler man for de poser, som
varerne skal transporteres i. En lille
indkøbspose koster 2,84, mens en stor
koster 4,43 kroner.

Dækker hele landet. 

Afhænger af, om der er nogen til at
bringe ud. Derfor er der ikke garanti for,
at varerne kan leveres som ønsket.

H
vis du vil have leveret skyr, gær og
kartofler til døren, er det billigst
hos Rema1000. Samtidig er det
også det norskejede supermar-
ked, der lige for tiden kan levere

hurtigst. Det viser Politikens tjek af pris
og levering af en indkøbskurv med 16 ba-
sisvarer hos fire supermarkeder med
levering.

Rema1000 tager samlet 210 kroner for
de 16 varer. Hos pristjekkets dyreste bu-
tik, Osuma.dk, der samarbejder med
Kvickly og SuperBrugsen, løber indkøbs-
kurven op i 275 kroner. Det er 30 procent
mere end hos Rema1000. 

Carsten Pahlke, der er direktør i Osu-
ma.dk, ville gerne have været billigst på
alle varer i sortimentet, men påpeger, at
»Osuma.dk ikke er et discountsuper-
marked, men i højere grad fokuserer på

ansvarlig pakning
og distribution«. 

Samtidig gør
han opmærksom
på, at Osuma.dk
ikke har noget mi-
nimumskrav til
indkøbets størrel-
se og leverer til 90
procent af landet. 

Gebyret på selve
leveringen af va-
rerne er også væ-
sentligt. Hos Re-
ma1000 lyder pri-
sen på 52 kroner
for levering af de
16 varer. Hos Nem-
lig.com skal man i
øjeblikket regne

med mellem 41 og 54 kroner. Coop.dk ta-
ger 64 kroner for leveringen, mens Osu-
ma.dk placerer sig dyrest med 99
kroner.

Bruger 20-30 procent mere
Det er coronakrisen, der for alvor har
sparket gang i efterspørgslen på hjem-
melevering af varer. Kunderne vil nem-
lig gerne slippe for at gå ind i de fysiske
supermarkeder, og samtidig har de
skruet op for forbruget af dagligvarer.
De nyeste tal for MobilePay- og kortbeta-
linger viser, at vi for tiden bruger 20-30
procent mere på leverpostej, mælk og
andre dagligvarer sammenlignet med
sidste år. 

Nemlig.com, Coop.dk og Osuma.dk
har alle tre i øjeblikket lange ventetider
på levering. Da Politiken tirsdag 30.

marts tjekkede mulighederne for leve-
ring i København, var ventetiden hos Co-
op.dk og Nemlig.com på ikke mindre
end otte og ni dage. Hos Osuma.dk kun-
ne man nøjes med seks dage.

Carsten Pahlke kalder presset, i dage-
ne efter at statsminister Mette Frederik-
sen (S) lukkede Danmark ned, for
»enormt«, så hverken hjemmeside eller
selve pakningen kunne følge med.

»Vi arbejdede de første dage i døgn-
drift på at øge kapaciteten. Vi er derfor
langt bedre med nu, selvom ordreni-
veauet fortsat er meget højt. Det giver
længere ventetider, da mange dage og
tidsintervaller hurtigt bliver fyldt op.
Men vi knokler løs«, siger Carsten Pahl-
ke.

Coop.dk forsøger nu at gøre en ind-
sats for at hjælpe særlige borgere i ho-
vedstadsområdet med at få leveret varer.
Virksomheden har derfor nu oprettet le-
veringstider, som er markeret med blåt
og forbeholdt ældre og syge.

»Vi får mange henvendelser fra borge-
re, som ikke må eller kan gå uden for de-
res hjem, og som ikke kan forstå, at vi ik-
ke kan levere hurtigere. For at hjælpe
dem reserverer vi nogle udvalgte tids-
punkter til dem, så de så at sige kan kom-
me uden om køen«, siger Jan Madsen,
koncerndirektør i Coop, der samtidig

oplyser, at antallet af kunder er fordob-
let.

Leveringstiden ser dog anderledes ud
hos Rema1000. Politiken har fået leveret
varer tre gange med få timers ventetid.
Her er det private mennesker, der gerne
vil tjene en ekstra skilling, som melder
sig til at købe ind for andre. Modsat de
andre netsupermarkeder kan man ved
bestilling hos Rema1000 dog ikke være
sikker på at få sin leverance. 

Når man foretager en bestilling, bliver
den lagt i udbud hos de privatpersoner,
der har lyst til at udføre opgaven. Hvis in-
gen tager bestillingen i det tidsrum,
man har ønsket, bliver den annulleret.
Rema1000 oplyser dog, at 99 procent af
ordrerne bliver gennemført. Derudover
kan man modsat de andre supermarke-
der ikke få oplyst, om en vare er udsolgt,
når man bestiller hos Rema1000.

Salling Group, der står bag blandt an-
det Netto og Bilka, har ikke nogen løs-
ning, der kan levere de varer, Politiken
har pristjekket. 

Netto har dog Fillop, hvor man kan få
bragt varer, som ikke kræver køl eller
frost. Bilka har tjenesten Bilkatogo, hvor
man afhenter varerne uden for butik-
ken. Begge tjenester oplever stor vækst,
oplyser Salling Group.
pia.buhl@pol.dk

Danskerne har skruet
kraftigt op for forbruget af
dagligvarer. Samtidig vil de
gerne have leveret varerne
til hoveddøren. Lørdagsliv
har tjekket priserne på en
kurv med 16 basisvarer.

Rema1000 er billigst og hurtigst til at levere
Pristjek 2020 

Letmælk (1 liter)

Cheasy skyr (1 liter)

Fløde (1/2 liter)

Matilde Kakaomælk (1 liter)

Økologisk æblejuice (1 liter)

Hvedemel (2 kilo)

Gær (50 gram)

Finvalsede havregryn (1 kilo)

Økologiske gulerødder (1 kilo)

Økologiske kartofler (1 kilo)

Økologisk iceberg (1 hoved)

Økologisk agurk (1 styk)

Fine ærter på frost (600 gram)

Hakket oksekød 4-7% (450 gram)

Makrel i tomat (3-pak)

Toiletpapir (8 ruller)

Pristjek netsupermarkeder,
søndag 22. marts
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227,12 kr.Total 275,03 kr. 239,01 kr. 210,49 kr.

Note: Billigste udgaver af varer. Dog er frisk grønt og juice er valgt som økologiske udgaver.
Priserne er normalpriser og eventuelle tilbud er ikke medregnet.
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Prisen er omregnet fra
anden mængde

Vi får mange
henvendelser
fra borgere,
som ikke må
eller kan gå
uden for deres
hjem, og som
ikke kan forstå,
at vi ikke kan
levere hurtigere
Jan Madsen,
koncern-
direktør i Coop
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dagligvarer pristjek




