
 

 

 

 

 

 

Marts 2020 

 

Bestillingsfrister og leveringsdage for pakkevarer og løsfoder i forbindelse med 
forårets helligdage 
 
Skal du bestille pakkevarer eller løsfoder til levering i foråret 2020 bedes du bemærke, at vi har 
ændrede bestillings- og leveringsdage. Se mere nedenfor. 
 
 

Pakkevarer - varetur 
 
Der leveres ikke pakkevarer i helligdagene. Omkring helligdagene er der normal levering inden for tre 
arbejdsdage ved bestilling inden kl. 9.00. I dagene op til påske er det dog ikke muligt at vælge en 
specifik leveringsdag. 
 
Særlige bestillingsfrister for pakkevarer:  

 

  Leveringsdag   Bestil senest 

  6, 7, 8, og 11. april   2. april kl. 9.00 

  14. april   7. april kl. 9.00 

  15. april   8. april kl. 9.00 

  9. og 11. maj   6. maj kl. 9.00 

  2. juni   28. maj kl. 9.00 

  3. juni   29. maj kl. 9.00 

  5. juni (Grundlovsdag)   3. juni kl. 9.00 

  6. og 8. juni   3. juni kl. 9.00 

 
Generelt gør vi opmærksom på at ordreproducerede varer skal bestilles senest fem arbejdsdage før 
levering med vareturen.  
 
Farm supply varer leveres som udgangspunkt normalt og der leveres ikke på helligdage.  
 
 
 

Se bestillingsfrister for løs foder og åbningstider på næste side 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Løsfoder: 
 
Der leveres ikke løsfoder på følgende helligdage: Langfredag d. 10. april, Påskedag d. 12. april og 
Pinsedag d. 31. maj.  
 
Derudover er der enkelte leveringsdage, hvor du ved bestilling vil blive bedt om at angive en alternativ 
leveringsdag af hensyn til en optimal kørselsplanlægning.   
 
Særlige bestillingsfrister for løsfoder:  
 

  Leveringsdag   Bestil senest 

  8. april   7. april kl. 7.00 med angivelse af to leveringsdage 

  9. april   7. april med angivelse af to leveringsdage 

  11. april   8. april kl. 7.00 med angivelse af to leveringsdage 

  13. april   8. april med angivelse af to leveringsdage 

  14. april   8. april kl. 7.00 med angivelse af to leveringsdage 

  7, 8 og 9. maj   6. maj kl. 7.00 med angivelse af to leveringsdage 

  11. maj   7. maj kl. 7.00     

  20. maj   19. maj kl. 7.00 med angivelse af to leveringsdage 

  21. maj   20. maj kl. 7.00 med angivelse af to leveringsdage  

  22. maj   20. maj kl. 7.00 

  30. maj   28. maj kl. 7.00 med angivelse af to leveringsdage 

  1. juni   29. maj 

  2. juni    29. maj kl. 7.00 

  5. juni (Grundlovsdag) og 6. juni   4. juni kl. 7.00 

 
 

Åbningstider i forbindelse med forårets helligdage: 
 
Alle grovvareafdelinger holder lukket i dagene: 
 
Skærtorsdag d. 9. april 

Langfredag d. 10. april 

2. Påskedag d. 13. april 

St. Bededag d. 8. maj 

Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj 

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag d. 22. maj* 

2. Pinsedag d. 1. juni 

Grundlovsdag d. 5. juni 

 
*) Kundeservice er åben d. 22. maj med mulighed for dag-til-dag levering af planteværn. På denne dag 
er der også åbent i Danish Agro Shoppen.  
 
Den 1. maj holder følgende afdelinger åbent til kl. 12.00: Karise, Dalmose, Gadstrup, Nykøbing, Skamby, 
Kværndrup, Bylderup Bov, Sommersted, Sdr. Hygum, Lunde, Galten, Lyngby, Gøttrup og Dronninglund.  
 
Øvrige afdelinger holder lukket hele dagen. 
 
Du bedes kontakte kundeservice på 7215 8000 for yderligere information.  
 
 
 
 


