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Black Friday  
og Jul 2022
På trods af planlægning og oprustning kan der forekomme forsin-
kelser og lidt længere leveringstider, når mængderne stiger kraftigt 
i denne tid. Vejr- og vejforhold kan også være uforudsigelige, og vi 
anbefaler derfor at pakkerne sendes ud i så god tid som muligt.

Finding New Ways
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Leveringstider
På trods af planlægning og oprustning kan der forekomme 
forsinkelser og lidt længere leveringstider, når mængderne 
stiger kraftigt i denne tid. Vejr- og vejforhold kan også være 
uforudsigelige og vi anbefaler derfor at pakkerne sendes ud 
i så god tid som muligt.

Inden jul
For at nå alle modtagere i hele landet inden jul, er det vig-
tigt, at alle varer er nået frem til vores sorteringsterminaler 
til tiden. Fristen for indsendelse varierer for forskellige des-
tinationer og er detaljeret beskrevet i tabellen Deadlines jul 
2022 . Se desuden vores liste for tidsfrister indenrigs.

I år har Bring
• Udvidet kapacitet på eksisterende sorteringsterminaler

• Øget antal udleveringssteder i hele landet samt øget kapaciteten

• Fuld produktion på vores terminaler, med drift døgnet  
rundt og weekender i de mest intensive dele af perioden

• Flere nye distributionsterminaler

• Øget bemanding på sorteringsterminaler og distributionsterminaler

• Stor stigning i antallet af køretøjer ved distributionsterminalerne

• Øget bemanding og udvidede åbningstider i kundeservice  
til at håndtere jeres kunders henvendelser
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Til fjerntliggende områder og ikke -brofaste øer kan der forekomme +1 dags leveringstid

Deadlines  
Black Friday 2022
Bemærk venligst, at nedenstående datoer gælder for ind-
levering på de respektive sorteringsterminaler. Derfor er det 
vigtigt også at tage højde for leveringstider for afhentning.

Land Sorteringsterminal Til postnummer Sidste indsendelse

Sverige Alle terminaler 10xxx - 61xxx 24. november 2022

62xxx - 62xxx 23. november 2022

63xxx - 82xxx 24. november 2022

83xxx - 97xxx 23. november 2022

98xxx - 98xxx 22. november 2022

Danmark Alle terminaler 10xx - 99xx 23. november 2022

Norge Terminal Oslo (LSO) 00xx - 39xx 23. november 2022

40xx - 79xx 23. november 2022

80xx - 89xx 22. november 2022

90xx - 99xx 21. november 2022

Finland Terminal Vantaa 00xxx - 67xxx 24. november 2022

68xxx - 69xxx 24. november 2022

70xxx - 84xxx 23. november 2022

85xxx - 99xxx 22. november 2022

Finland Terminal Posti 972xx - 99xxx 21. november 2022

Øvrige postnumre 22. november 2022
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Til fjerntliggende områder og ikke -brofaste øer kan der forekomme +1 dags leveringstid

Deadlines jul 2022
Bemærk venligst, at nedenstående datoer gælder for ind-
levering på de respektive sorteringsterminaler. Derfor er det 
vigtigt også at tage højde for leveringstider for afhentning.

Land Sorteringsterminal Til postnummer Sidste indsendelse

Sverige Alle terminaler 10xxx - 61xxx torsdag 22. december

62xxx - 62xxx onsdag 21. december

63xxx - 82xxx torsdag 22. december

83xxx - 97xxx onsdag 21. december

98xxx - 98xxx tirsdag 20. december

Danmark Alle terminaler 10xx - 99xx onsdag 21. december

Norge Terminal Oslo (LSO) 00xx - 39xx onsdag 21. december

40xx - 79xx onsdag 21. december

80xx - 89xx tirsdag 20. december

90xx - 99xx mandag 19. december

Finland Terminal Vantaa 00xxx - 67xxx torsdag 22. december

68xxx - 69xxx torsdag 22. december

70xxx - 84xxx onsdag 21. december

85xxx - 99xxx tirsdag 20. december

Finland Terminal Posti 972xx - 99xxx mandag 19. december

Øvrige postnumre tirsdag 20. december



5

K
K

-6
9

8
.1

0
.2

0
2

2

Tidsfrister Danmark 

Sidste indleveringsfrist for levering  
inden jul i Danmark er:   

• B2C pakker: onsdag d. 21. december 2022 

• B2B pakker: onsdag d. 21. december 2022 

Uden for Danmark

• Sverige: tirsdag d. 20. december 2022

• Norge: mandag d. 19. december 2022

• Finland: torsdag d. 15. december 2022

• Øvrige lande: Tag kontakt til din kontaktperson  
hos os for nærmere information

Sidste afhentningsdato hos kunder

• Torsdag d. 22. december 2022

Sidste leveringdato til modtagere

• Fredag d. 23. december 2022

Afhentning af pakker på terminalerne

• Lørdag d. 24. december har vi åbent på terminalerne  
mellem 06-12 for udlevering af pakker.

Lukkede terminaler

Vi holder lukket på vores terminaler følgende dage  
mellem jul og nytår:

Greve
• 24. december
• 25. december
• 26. december frem til kl.15
• 31. december
• 1. januar frem til kl. 15

Taulov
• 24. december
• 25. december
• 26. december frem til kl. 20
• 31. december
• 1. januar frem til kl. 20 
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