Pressmeddelande 2009-10-19

Res mer grönt med Coop MedMera
Från och med idag kan alla som har MedMera-kort resa både grönare och billigare eftersom
både Hertz och Swebus Express nu ingår i MedMera Premieprogram. Det blir både poäng
och direkta rabatter till de som reser med MedMera.
-

Som ett led i vårt miljöarbete och efter påtryckningar ifrån våra medlemmar, har vi nu hittat två
bra partners inom persontransporter. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda ett både prisvärt
och miljömässigt transportalternativ, säger Lena Grönwall kommunikationsansvarig på Med
Mera.

Samarbetet innebär att den som har MedMera-kort får 5 procents rabatt hos Hertz och poäng på
hyra av miljöbil i Sverige. Med en Coop MedMera Premiecheck ges ytterligare 10 procents rabatt när
man slutbetalar sin bilhyra på Hertz station . Dessutom får man hyra bilbarnstol gratis, vilket innebär
en besparing på 500 kronor för en familj med ett barn som hyr bil en vecka.
På Swebus Express får alla med MedMera-kort poäng på allt som bokas via webben, dessutom får
man 10 procents rabatt med premiechecken vid köp av resor för mer än 500 kronor.
Hertz och Swebus Express har utvecklat sitt miljöarbete under de senaste åren och blivit ledande
inom sina respektive områden. Hertz har till exempel blivit utsedd till Sveriges bästa hyrbilsföretag,
tre år i rad, av organisationen Gröna Bilister. Även Swebus Express miljöarbete är dokumenterat
bland annat genom att deras expressresor är märkta med Bra miljöval av Naturskyddsföreningen.
-

Vi är mycket nöjda med att få till så bra erbjudanden till våra medlemmar. En extra bonus är att
Hertz skänker en procent av intäkterna som registreras med Coop MedMera-kortet till
Vi-skogen, berättar en nöjd Lena Grönwall.

För ytterligare information:
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Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom
butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt Mataffären.se och Daglivs. Se även
www.coop.se Coop MedMera-kortet är ditt medlemskort i konsumentkooperationen. Med kortet samlar du poäng och får
medlemserbjudanden och rabatter i butiker och stormarknader. Både hos oss och våra partners; Akademibokhandeln, Bokus,
KappAhl, Expert, Löplabbet, Familjens jurist, Hertz och Swebus Express.

