
Service Indeholder

Basisydelse: 
Varemod tagelse

Varer modtages på rampen, følgeseddel tjekkes. Leverandørstatus (godkendt) 
tjekkes. Fødevarekontrol udføres. Varer klargøres til screening. 

Basisydelse: 
Scanning

Varer fra godkendte leverandører håndteres gennem elevator og sluser.  
Varer fra ikke godkendte leverandører håndteres gennem scanner.

Basisydelse: 
Bufferlager

Overflødig emballage fjernes, varerne ankomst-registreres og oprankes  
og advis sendes til butikkerne.

Basisydelse: 
Affaldshåndtering

Tom emballage og affald fjernes fra bufferlage-ret og kælderområdet  
under Terminal 2 og 3 og kildesorteres i VGV og VGØ.

Transport til butik Transport fra bufferlager til butik.

Transport til lager Transporteres fra bufferlager til lager.

Indlagring Varer indlagres på butikkens lager.

Lagerpluk Varer plukkes på butikkens lager klar til afhentning.

Transport fra lager 
til butik

Varer transporteres fra butikkens lager til butik.

Returvarer Varer returneres fra butik til lager eller VGØ.

Forsendelse Forsendelse af pakker mv. fra butik ud af CPH.

Affald ekstra
Afhentning af emballage og affald som ikke følger den  
normale affaldshåndtering.

Ad hoc opgaver
Timebaseret service, prissættes individuelt og efter  
forhandling.

Byggematerialer Modtagelse og håndtering af byggematerialer.

Byggeaffald Korrekt håndtering og bortskaffelse af byggeaffald.

Butiksinventar Modtagelse, håndtering og leverance af butiksinventar.

Aftenleverancer Modtagelse af leverancer udenfor normal åbningstid.

Særbestillinger Bestilling af formular til særskilt eftersyn.

Logistik og  
varemodtagelse  
CPH tilbyder nu alle kunder en sikker og professionel modtagelse, håndtering 
og levering af jeres varer. I samarbejde med vores partnere i varegården, kan 
vi varetage alle logistik-ydelser på kundens vegne, således at kunderne kan 
frigive ressourcer til butikstid, og ikke behøver fokusere på andet end bestilling 
af varen – og modtagelse i butikken. Når varen er leveret, tilbyder vi endvidere 
håndtering af returemballage og korrekt sortering og deponering af affald. 
Vores ydelser spænder bredt, læs mere om de enkelte ydelser herunder.

Facility Management - din genvej til CPH

Kontakt os for en 
uforpligtende snak om 

din virksomheds behov. 
Vores facility management 

koordinator er din genvej til 
alle CPH’s ydelser.

 
Vi kan kontaktes på: 

+45 3231 3231 eller 
kundeservice@cph.dk


