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SCANNER 
APP



FOG SCANNER APP 
– NYT DIGITALT FOG VÆRKTØJ
Vi har udviklet et nyt værktøj, der skal gøre livet lettere for 
dig som Fog kunde. Med vores nye app kan du scanne varer-
nes stregkoder i takt med, at du tager dem ned fra hylderne. 
Således undgår du overraskelser ved kassen og har samtidig 
mulighed for at justere antallet undervejs.
App’en sørger også for, at du får en hurtig ekspedition – den 
samler nemlig hele din indkøbskurv, som nemt og hurtigt  
kan scannes i ekspeditionen. 
Ved at scanne dit kontokort ind i App’en vil du fremover altid 
have kundekortet med dig på din mobiltelefon og kan bruge 
det når du handler i Fog. 

UNDGÅ MISFORSTÅELSER  
OG FÅ HURTIGERE EKSPEDITION
Sådan gør du:
- Scan og gem først dit kontokort for at tilknytte 
   din  Fog-konto. Dette behøver du kun at gøre én gang
 App’en kan også bruges uden at du tilknytter et kontokort
-  Scan stregkoden på enten varen eller hyldeforkanten.
-  Angiv antal og føj dem til indkøbskurven.
-  Checkout og gå til ekspeditionen. Her viser du din   
 indkøbs kurv  som ekspedienten scanner.



Fog leverer når det virkelig haster – vi har 
altid biler på vejen og vi er oftest fremme 

indenfor en time efter du har bestilt!

Vi har nøje udvalgt et bredt sortiment bestående af 2000 
produkter, som er de vigtigste og mest relevante for vores 
professionelle kunder.  
Vi garanterer altså, at vi altid har disse varer på lager, 
når du kommer og afhenter hos os og skulle vi være så 
uheldige at være udsolgt, så sørger vi for at varerne bliver 
leveret til dig. 

Sådan fungerer det:
- Hvis en vare er en del af garantisortimentet, vil det  
 fremgå af Fog Scanner App’en og på de elektroniske  
 hyldeforkanter.
- Skulle det ske, at varen er udsolgt, så tag  
 fat i en medarbejder i ekspeditionen.
- Så sørger vi for, at varen bliver leveret til dig  
 med Blå Blink.

Gælder i København og Nordsjælland – hvilket betyder, at 
Garantisortiment ikke gælder i Vordingborg.

GARANTISORTIMENT
– SÅ GÅR DU ALDRIG FORGÆVES



FARUM
Farum Gydevej 59
3520 Farum
Tlf. 44 95 01 64 

KVISTGÅRD
Egeskovvej 1
3490 Kvistgård
Tlf. 49 12 50 50

HELSINGE
Nørretoftevej 1
3200 Helsinge
Tlf. 48 79 43 34

VÆREBRO
Lyshøjvej 14
3650 Ølstykke
Tlf. 47 17 99 44

FREDENSBORG
Kongevejen 25
3480 Fredensborg
Tlf. 48 48 00 13

VORDINGBORG
Broværket 5
4760 Vordingborg
Tlf. 55 35 86 00 

HØRSHOLM
Kokkedal Industripark 15
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 10 10

LYNGBY
Firskovvej 20
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 01

HERLEV
Lyskær 2
2730 Herlev
Tlf. 44 94 40 66

HENT VORES APP OG SCAN LØS
Du kan hente den i App Store til Apple  

eller på Google Play til Android.
Søg efter ”Johannes Fog”


