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koncept for busoperatører
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BorderShop shopping
koncept for busoperatører
BorderShop shopping koncept tilbyder busoperatører, som indgår en skriftlig samarbejdsaftale 
med Scandlines Catering, at få udbetalt transporttilskud i forbindelse med busselskabets 
besøg i BorderShop Puttgarden og Rostock.

Scandlines Catering yder et transporttilskud til busselskaber, der vælger 
at stoppe ved BorderShop på de vilkår, som er angivet nedenfor:

1 Ved ”BorderShop Busser NIVEAU 1” 
forstås busser, der kører til BorderShop 
i Puttgarden og Rostock, og hvor:

Chaufføren registrerer sin ankomst  i Border-
Shop og oplyser antallet af passagerer i 
bussen. Chauffører og evt. guider tæller 
ikke med i antallet af passagerer.

Passagererne opholder sig i BorderShop 
i mindst 30 minutter.

Alle passagerer forlader bussen under 
opholdet i BorderShop, og bussen forbliver 
parkeret på BorderShops parkeringsareal 
under hele opholdet i BorderShop.

Ved ”BorderShop Busser NIVEAU 1” yder 
Scandlines Catering et transporttilskud til 
transportøren på DKK 20,- plus moms pr. 
passager. 

2 Ved ”BorderShop Busser NIVEAU 2” 
forstås busser, der kører til BorderShop 
i Puttgarden og Rostock, og hvor:

BorderShop er første indkøbsmulighed for 
buspassagererne på tysk grund.

Chaufføren registrerer sin ankomst  i Border-
Shop og oplyser antallet af passagerer i 
bussen. Chauffører og evt. guider tæller ikke 
med i antallet af passagerer.

Passagererne opholder sig mindst 60 minutter  
i Bordershop.

Alle passagerer forlader bussen under 
opholdet i BorderShop, og bussen forbliver 
parkeret på BorderShops parkeringsareal 
under hele opholdet i BorderShop.

Ved ”BorderShop Busser NIVEAU 2” yder 
Scandlines Catering et transporttilskud til 
transportøren på DKK 40,- plus moms pr. 
passager. 
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Transporttilskud til BorderShop Busser - niveauer



Gavekort og rabat
1 x Gavekort til BorderShop på DKK 125,-* 

Chaufføren og en evt. rejseguide tilbydes et gavekort til BorderShop på DKK 125.  
Personlig henvendelse for begge kræves, samt fremvisning af boarding card. 

*) Max. 2 pr. bus.

1 x SMILE tilbud*
Bestående af enten 3 kasser øl eller 3 kasser vand sortimentsbestemt fra måned til måned.

 *)Gælder pr. bus-billet, uanset antallet af chauffører i bussen og gælder kun for chauffører, 
som kører for busoperatører, der har en BorderShop Bus samarbejdsaftale med Scandlines 
Catering ApS og kun på udrejsedagen fra Danmark.

1 x Rabatkupon pr. bus på 10%* til køb i BorderShop
Udleveres ved Check-in af bussen i Rødby eller Gedser sammen med færgebillet og
boarding card. Kuponen giver 10% rabat* på køb i BorderShop (kuponen kan bruges 1
gang på 1 køb og kan ikke bruges i forbindelse med forudbestillinger). Kuponen bliver
scannet i kassen + færgebilletten skal fremvises som dokumentation.

*Se betingelserne for rabat på scandlines.dk/bus/bordershop/

Registrering af ankomst - sådan gør chaufføren
Registrering UDEN pre-order:
 
Puttgarden:  

• Registrering af ankomsttid foretages i informationen på dæk 0 - gå ind via udgangen 
• Informer medarbejderen om hvor længe du forventer af opholde dig i BorderShop
• Medbring færgebilletten samt boarding card for registrering af ankomsttidspunkt

Rostock: 

• Registrering af ankomsttid foretages i Pre-order indgangen
• Sig til medarbejderen, hvor længe du forventer af opholde dig i BorderShop
• Medbring færgebilletten samt boarding card for registrering af ankomsttidspunkt 

Registrering MED pre-order (kun i Puttgarden): 

• Bussen ankommer til Pre-order hallen og får en seddel ved stempelmaskinen. 
• Buschaufføren kan selv vælge, hvornår han/hun går til informationsdisken ved  

udgangen på dæk 0, hvor der checkes ind
• Informer medarbejderen om, hvor længe du forventer at opholde dig i BorderShop
• Medbring færgebilletten samt boarding card for registrering af ankomsttidspunkt

BorderShop kontrollerer naturligvis, om den meldte tid fra chauffør/guide for ophold  
stemmer overens, og der afregnes automatisk til jeres konto. 



Afregning af transporttilskud
Én gang månedligt opgør Scandlines Catering ApS den foregående måneds  
registrerede besøg i BorderShop Puttgarden og Rostock. 

Transporttilskuddet opgøres på baggrund af bussernes registrerede opholdstid i 
BorderShop samt det angivne passagerantal i busserne. På baggrund af opgørelsen 
modtager transportøren en kreditnota, og en deraf følgende udbetaling af det optjente 
transporttilskud. Det er transportørens ansvar at meddele sine bankdetaljer til Scandlines 
Catering ApS i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen. 
 
NB. Det er en forudsætning for udbetalingen af transporttilskuddet, at buschaufføren 
har registreret sit ankomst- og afrejsetidspunkt i BorderShop.

Følg med i jeres besøgsregistreringer 
På adressen: scandlines.dk/bus/bordershop/ kan I løbende følge med i jeres besøgsregistreringer 
i BorderShop. Adgang til registreringsoversigterne fås ved indgåelse af BorderShop Bus samarbejds-
aftalen.

Stikprøvekontrol 
Bordershop forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol af bus og passagerer til sikring af, 
at ovenstående vilkår opfyldes. Chaufføren skal samarbejde med BorderShop ved gennem-
førelsen af evt. kundeundersøgelser. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af denne aftale fra en 
af parternes side, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Indgåelse af BorderShop Bus samarbejdsaftale 
For at kunne modtage transporttilskud for besøg i BorderShop skal busoperatøren indgå 
en BorderShop Bus samarbejdsaftale med Scandlines Catering ApS inden første besøg.

Send en e-mail til grupper@scandlines.com for at indgå en sådan aftale. 
E-mailen skal indeholde følgende oplysninger om busfirmaet: 

• Firmanavn

• SE-nummer

• Kontaktperson for indgåelse af aftalen

• Adresse incl. landekode

• E-mailadresse til brug for afregning

• Kontaktperson for afregning

• Banknavn, IBAN-nummer og SWIFT kode
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