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Scandlines BorderShop-koncept för bussoperatörer
Scandlines BorderShop-koncept erbjuder bussoperatörer, som ingår ett skriftligt samarbetsavtal med
Scandlines Catering, att få utbetalt transportbidrag i samband med besök i BorderShop i Puttgarden
och Rostock.
Scandlines Catering betalar ett transportbidrag till bussällskap, som väljer att stanna vid BorderShop under för
utsättningarna som anges nedan:

Transportbidrag till BorderShop Bussar nivå 1 och 2

1

Med ”Nivå 1” avses bussar som kör till
BorderShop i Puttgarden och Rostock, och
där

a. chauffören meddelar ankomst och avresa i
BorderShop samt antalet passagerare i bussen

2

Med ”Nivå 2” avses bussar som kör till
BorderShop i Puttgarden och Rostock, och
där

a. BorderShop är första inköpsmöjlighet för busspassagerarna på tysk mark

b. passagerarna uppehåller sig i BorderShop i minst
30 minuter

b. chauffören meddelar ankomst och avresa i Border
Shop samt antalet passagerare i bussen

c. alla passagerare lämnar bussen under uppehållet i
BorderShop, och

c. passagerarna uppehåller sig i BorderShop
Puttgarden i minst 90 minuter resp. minst
1 timme i BorderShop Rostock

d. bussen förblir parkerad på BorderShops parkering
under hela uppehållet i BorderShop
För ”BorderShop Bussar nivå 1” ger Scandlines
Catering ett transportbidrag på DKK 25:- per passagerare till transportören för uppehållet i BorderShop i
Puttgarden och i Rostock.
Chaufförer och ev. guider räknas inte med i antalet
passagerare. Chauffören och en guide erbjuds ett
presentkort till BorderShop på DKK 125:-.

d. alla passagerare lämnar bussen under uppehållet i
BorderShop, och
e. bussen förblir parkerad på BorderShops parkering
under hela uppehållet i BorderShop
För ”BorderShop Bussar nivå 2” ger Scandlines
Catering ett transportbidrag på DKK 50:- per passagerare till transportören för uppehållet i BorderShop i
Puttgarden och i Rostock.
Chaufförer och ev. guider räknas inte med i antalet
passagerare. Chauffören och en guide erbjuds ett
presentkort till BorderShop på DKK 125:-.

BETALNING AV TRANSPORTBIDRAG
En gång i månaden beräknar Scandlines Catering ApS
den föregående månadens besök av gäster i
BorderShop Bussar i BorderShop Puttgarden och
Rostock.
Transportbidraget beräknas efter bussarnas regist
rerade uppehållstid i BorderShop samt det angivna
passagerarantalet i bussarna. Mot bakgrund av
överenskommelsen får transportören en kreditfaktura,
och en därav följande utbetalning av det intjänade
transportbidraget. Det är transportörens ansvar att in
formera 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
Ni kan löpande följa med i era besöksregistreringar
i BorderShop på adressen: www.bus.scandlines.se
Registreringsöversikterna blir tillgängliga när samar
betsavtalet för BorderShop Bussar ingås.
INGÅENDE AV SAMARBETSAVTAL
FÖR BORDERSHOP BUSS.
För att kunna få transportbidrag för besök i
BorderShop ska bussoperatören ingå ett samarbets
avtal 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 bussföretaget:
•
•
•
•
•
•
•

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

Chauffören gör följande
BORDERSHOP PUTTGARDEN
• Registrering av ankomsttid görs i informationen
på bottenvåningen. Gå in via utgången.
• Ta med färjebiljetten och boarding card för att
registrera ankomsttiden.
• Registrering av avresetid görs också i informationen på bottenvåningen.
BORDERSHOP ROSTOCK
• Registrering av ankomsttid görs i Preorderingången.
• Ta med färjebiljetten och boarding card
för att registrera ankomsttid och antal
passagerare.
• Registrering av avresetid görs också i Preorderingången.
ERBJUDANDE TILL BUSS CHAUFFÖRER/GUIDER
• Presentkort till BorderShop på DKK 125:-lämnas
ut till varje chaufför/guide vid ankomst.
Personlig kontakt med båda chaufförerna och
guider krävs. Max. 2 chaufförer eller guider per
buss.
* Gäller per bussbiljett, oberoende av antalet
chaufförer i bussen, och gäller endast för
chaufförer som kör för bussoperatörer, som har
ett BorderShop Buss samarbetsavtal med
Scandlines Catering ApS och endast under
utresedagen från Danmark.
VARJE PRESENTKORT GER MÖJLIGHETEN ATT:
• Buss chaufförer/guider kan köpa 1 x "SMILEerbjudande" var, bestående av antingen 3 flak öl
eller 3 flak läsk (sortimentsbestämt från månad till
månad) för DKK 99,95.*
• Samlade ihop max 2. chaufförer eller guider per
buss.
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BORDERSHOP FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT
UTFÖRA
Stickprovskontroller av buss och passagerare för att
försäkra sig om att ovanstående villkor uppfylls. Chauf
fören ska samarbeta med BorderShop vid genomföran
de av ev. kundundersökningar.

