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Lavsæsonberedskab fra Torsdag den 20 juni  
Fra torsdag den 20. juni 2019 går vi retur til lavsæsonberedskab med visse fordele for vores leverandører. 
Alle danske varer skal herefter indleveres i port 17-23, uanset indleveringsfarve. 
 

 
 
Retningslinjer vedr. småpartier samt varer til dagen efter 
 

- Sort, Gul, Rød, Grøn kan blandes på samme CC hvis der er tale om mindre partier (under 1 CC) 
- Bland ikke flere farver på én og samme hylde  
- Bland ikke varer til to afgangsdage på samme CC 

 
Mærkning og krav om læsbare stregkoder 
GASA scanner både indleveringsbreve (modtagelse) såvel som kassemærker (forsendelse). GASA har et 
særlig stort behov for at leverandører løbende kontrollerer kvaliteten af egne stregkoder og anser en læsbar 
etiket som en del af det bestilte.  
 
Som udgangspunkt printer en gartner de to etiketter på to forskellige printere. Begge skal kontrolleres 
løbende for kvalitet, hvilket nemt kan lade sig gøre med stort set alle smartphones blot man henter en app 
til stregkodescanning.   
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Deadline på afgangsdagen gældende hele Danmark 
 
 

Formiddagsvarer er indleveret rettidigt, hvis modtaget senest kl. 12.00 på afgangsdagen  
Senere leverancer fra leverandører på Fyn (undtagen post nummer 5370-5399, 5600-5919, 5631-5642, 
5683, 5700-5749, 5762-5791, 5754, 5874-5999) beregnes et gebyr hvis den samlede formiddagsvolume er 
1,0 CC eller mere.  
 

Gebyr ved senere modtagelse Deadline (16 juni til 14 marts) 

100 DKK pr. CC Efter kl. 12.00 

200 DKK pr. CC Efter kl. 13.00 

 
Eftermiddagsvarer er indleveret rettidigt, hvis modtaget senest kl. 15.30 på afgangsdagen 
Varer modtaget kl. 16.00 eller senere vil uden for sæson medføre et gebyr. 
 

Gebyr ved senere modtagelse Deadline (16 juni til 14 marts) 

200 DKK pr. CC fra kl. 16.00 

400 DKK pr. CC fra kl. 16.30 
 
Dokumentation vedr. gebyr  
Opkrævning af sen formiddagsleverance vil være med udgangspunkt i den indgående scanning.  
 
Opkrævning af sen eftermiddagsleverance vil være med udgangspunkt i de enkelte breve og evt. CC 
kvittering. (er det ønskeligt kan scanningstidspunkt af de enkelte breve fremsendes). 
 
Modregning af leverandør konto vil ske næste hverdag med angivelse af Deres faktura nr. fra mindst 1 parti 
i aktuel indlevering, således man som leverandør kan forholde sig til hvilken forsendelser der er tale om.  
 
For yderligere oplysninger henvises til bilag 4 i handelsbetingelserne fra Flora Dania  
 

Venlig hilsen    

Niels Peter Bach   
GASA GROUP Denmark A/S 
npb@gasagroup.com 
Tlf.nr: 8745 2020 
 
Er der praktiske spørgsmål bedes disse stilet til Driftschef Ryan Jensen på 6548 1332 


