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Faktaark om Vigo
Vigo er en ny deleøkonomisk løsning, der er blevet lanceret af REMA 1000. Vigo gør det muligt for
privatpersoner at handle via smartphone og få indkøbsposerne leveret af andre privatpersoner, der
i forvejen er nede at handle i den lokale REMA 1000 eller har meldt sig til som indkøbere for at
tjene lidt ekstra.
Vigo er en platform for alle. Hvis man ikke har tid eller kræfter til at bære indkøbsposen eller ikke
kan nå at handle, kan man med Vigo på REMA 1000’s app få indkøbsposen leveret til døren.
Alle kan tilmelde sig som både indkøbere og derefter handle og levere indkøbsposerne på cykel,
gåben eller noget helt tredje. Man bestemmer selv, hvor mange og hvilke ruter man tager.
Indkøbere
Alle kan blive en Vigo indkøber. Det gælder både den studerende, der vil tjene lidt ekstra ved siden
af SU’en, dem der handler i butikken i forvejen, eller ældre der gerne vil ud og røre sig og tjene lidt
ekstra. Det eneste man skal gøre er at gå ind på vigo.dk og tilmelde sig som indkøber. Når appen
lanceres til oktober, kan man se alle bestillinger og selv vælge, hvilke man vil handle og udbringe.
Man bestemmer også selv, hvor mange ture man tager.
Det er derfor ikke en REMA-1000 medarbejder, der leverer varerne til dig, men en nabo,
gymnasieelev, eller en der alligevel skal forbi dit hjem.
Alle over 15 år med en smartphone og MobilePay kan blive indkøber.
Bestilling og levering
For at handle med Vigo skal man blot downloade appen i App store eller Google Play. Derefter er
REMA 1000s varer i høj kvalitet til lave priser tilgængelige med et enkelt tryk på din smartphone.
Når man har registreret sin bestilling, bliver den, via platformen, åben for alle indkøbere i dit
nærområde, som kan vælge at handle og levere dine varer til den ønskede adresse. Man vælger
selv tidspunkt for levering.
Når man handler via Vigo, kræver det, at der er en indkøber, som vælger at handle og levere din
bestilling. Der er altså ikke leveringssikkerhed med Vigo, da det afhænger af om indkøbere i dit
område, har tid til at hjælpe dig med at handle.
Indkøbere må højst bruge én time, fra de går ud af butikken, til de er fremme hos kunden. Hvis
ordren indeholder frostvarer, må der dog højest gå 30 minutter. Det koster typisk mellem 39 og 59
kroner at få leveret varerne med Vigo. Pengene går direkte til indkøberne.
Betaling
Når du bestiller varer til levering med Vigo, bliver der reserveret et beløb på din MobilePay konto.
Beløbet er på varernes pris + penge til indkøberne . Når du modtager varerne, bliver det endelige
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beløb, der svarer til varerne samt levering, trukket fra din MobilePay konto.
REMA 1000 har indgået et tæt samarbejde med Danske Banks MobilePay. Resultatet er, at
kunder ikke bare kan handle med MobilePay, men også om få måneder vil kunne oprette deres
Vigo-profil via MobilePay. Det vil til den tid være første gang, MobilePay anvendes til sikker, hurtig
og nem oprettelse, når kunder skal i gang med at benytte en virksomheds app.
MobilePay findes i dag på ni ud af ti smartphones i Danmark og har knap 3,2 millioner registrerede
brugere. Brugen af MobilePay vokser med 5-10% om måneden og ventes at nå 160 millioner
transaktioner i 2016, heraf knap en fjerdedel i fysiske butikker og webshops.

Forsikring
For at sikre at indkøbere er forsikret, mens de handler varer for andre, har REMA 1000 indgået en
aftale med Alm. Brand om en kollektiv ulykkesforsikring, så indkøberen er forsikret, mens han eller
hun handler for andre.

Pris
Prisen for at få købt ind og bragt varer ud af andre er:
39 kr. for en pose (heraf 2 kr. til betalingsgebyr og 3 kr. til forsikring)
49 kr. for to poser (heraf 2 kr. til betalingsgebyr og 3 kr. til forsikring)
59 kr. for tre poser (heraf 2 kr. til betalingsgebyr og 3 kr. til forsikring)
For den der handler betyder det at man som ”indkøber” får:
34 kr. for en pose
44 kr. for to poser
54 kr. for tre poser

Skat
Indtægterne for Vigo-indkøberne er skattepligtige, og indkøberne skal selv registrere disse.
Skatteministeren undersøger mulighederne for et fradrag for deleøkonomiske aktiviteter, og dette
følger vi naturligvis nøje.

