
BorderShop shoppingkoncept 
för bussoperatörer

KOM IHÅG
att ingå ett 

samarbetsavtal 

för BorderShop Bussar 

innan ert första

besök i BorderShop



BorderShop shoppingkoncept 
för bussoperatörer
BorderShop shoppingkoncept erbjuder bussoperatörer som ingår ett skriftligt samarbetsavtal 
med Scandlines Catering, transportbidrag i samband med besök på BorderShop Puttgarden 
och Rostock.

Scandlines Catering betalar ett transportbidrag till bussällskap, som väljer att stanna vid  
BorderShop under förutsättningarna som anges nedan:

1 Med "BorderShop Bussar NIVÅ 1" 
avses bussar som kör till BorderShop 
i Puttgarden och Rostock, och där:

Chauffören registrerar sin ankomst  
till BorderShop och anger antalet  
passagerare på bussen. Eventuella  
chaufförer och guider räknas inte med i 
antalet passagerare.

Passagerarna stannar kvar på  
BorderShop i minst 30 minuter.

Alla passagerare lämnar bussen under 
vistelsen i BorderShop, och bussen förblir 
parkerad på BorderShops parkeringsplats 
under hela vistelsen.

För ”BorderShop Bussar NIVÅ 1” ger  
Scandlines Catering transportbidrag till 
bussällskapet på 25 DKK per passagerare.

2 Med "BorderShop Bussar NIVÅ 2" 
avses bussar som kör till BorderShop 
i Puttgarden och Rostock, och där:

BorderShop är första inköpsmöjlighet för 
busspassagerarna på tysk mark

Chauffören registrerar sin ankomst till 
BorderShop och anger antalet passagerare 
på bussen. Eventuella chaufförer och guider 
räknas inte med i antalet passagerare.

Passagerarna stannar kvar på BorderShop  
i minst 60 minuter.

Alla passagerare lämnar bussen under 
vistelsen i BorderShop, och bussen förblir 
parkerad på BorderShops parkeringsplats 
under hela vistelsen.

För ”BorderShop Bussar NIVÅ 2” ger 
Scandlines Caterings transportbidrag till 
bussällskapet på 50 DKK per passagerare.
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Transportbidrag för BorderShop Bussar - nivåer



Presentkort och rabatter
1 x Presentkort till BorderShop på 125 DKK* 

Utfärdas till varje chaufför/guide vid ankomst. Personlig kontakt med både 
chaufförer och guider krävs, liksom uppvisande av boarding card. 

*)Max. 2 per buss

1 x SMILE erbjudande*
Bestående av antingen 3 flak öl eller 3 flak läsk (sortimentsbestämt från månad till månad)

*Gäller per bussbiljett, oberoende av antalet chaufförer i bussen, och gäller endast för 
chaufförer som kör för bussällskap som har ett BorderShop Buss samarbetsavtal med 
Scandlines Catering ApS och endast under utresedagen från Danmark.

1 x Rabattkupong på 10%* per buss till BorderShop 

Lämnas ut tillsammans med färjebiljetten och boarding card vid check-in i Rödby eller 
Gedser. Kupongen ger 10% rabatt* på inköp i BorderShop (kupongen kan användas en 
gång för ett köp och gäller inte Pre-order). Kupongen skannas i kassan + färjebiljetten 
måste visas upp som bevis.

*Se villkoren för rabatten på scandlines.se/buss/bordershop/

Registrering av ankomst – Chauffören gör följande
Registrering UTAN Pre-order:

Puttgarden:
• Registrering av ankomsttid görs i informationen på däck 0. Gå in via utgången.
• Meddela medarbetaren hur länge du räknar med att stanna i BorderShop.
• Ta med färjebiljetten och boarding card för att registrera ankomsttiden

Rostock:
• Registrering av ankomsttid görs i Pre-order ingången.
• Meddela medarbetaren hur länge du räknar med att stanna i BorderShop.
• Ta med färjebiljetten och boarding card för att registrera ankomsttiden

Registrering MED Pre-order (endast i Puttgarden):
• Bussen anländer till Pre-order hallen och får en lapp vid stämpelmaskinen.
• Chauffören kan själv välja när han/hon går till informationsdisken vid utgången  

på däck 0 där incheckningen sker.
• Meddela medarbetaren hur länge du räknar med att stanna i BorderShop.
• Ta med färjebiljetten och boarding card för att registrera ankomsttiden

BorderShop kontrollerar naturligtvis om den tid som chauffören/guiden rapporterat
för vistelsen stämmer och avräkningen görs automatiskt till ditt konto.



Betalning av transportbidrag
En gång i månaden beräknar Scandlines Catering ApS den föregående månadens  
besök av gäster i BorderShop Bussar i BorderShop.

Transportbidraget beräknas efter bussarnas registrerade uppehållstid i BorderShop samt det 
angivna passagerarantalet i bussarna. Mot bakgrund av överenskommelsen får bussällskapet 
en kreditfaktura, och en därav följande utbetalning av det intjänade transportbidraget. Det är 
bussällskapets ansvar att informera Scandlines Catering ApS om sina bankdetaljer i samband 
med att samarbetsavtalet ingås.

OBS! Det är en förutsättning att busschauffören har registrerat sin ankomst- och avresetidpunkt 
i BorderShop för att transportbidraget ska betalas ut.

Följ med i era besöksregistreringar 
På scandlines.se/buss/bordershop kan du följa dina besökarregistreringar i BorderShop. 
Registreringsöversikterna blir tillgängliga när samarbetsavtalet för BorderShop Bussar ingås.

BorderShop förbehåller sig rätten att utföra 
stickprovskontroller av buss och passagerare för att försäkra sig om att ovanstående 
villkor uppfylls. Chauffören ska samarbeta med BorderShop vid genomförande av 
ev. kundundersökningar.

Ingående av BorderShop Buss samarbetsavtal 
För att kunna få transportbidrag för besök i BorderShop ska bussällskapet ingå ett  
samarbetsavtal med Scandlines Catering ApS innan det första besöket äger rum.

Skicka e-post till grupper@scandlines.com för att ingå ett sådant avtal. 
E-postmeddelandet ska innehålla följande information om bussällskapet:

• Företagsnamn

• SE-nummer

• Kontaktperson för att ingå avtalet

• Adress och landskod

• E-postadress som används vid utbetalning

• Kontaktperson för utbetalning

• Banknamn, IBAN-nummer och SWIFT-kod
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