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Kære NTG-kunde,  
 

Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende oversigt over vores afgange omkring Jul & Nytår 2020-2021. 
 

Er der opgaver, I ønsker løst, som ligger udenfor vores sikre afgangsdage, så finder vi en løsning.  
Vi står som altid til jeres rådighed.  
 
 

Continent 
Marked 

Afgang  Levering 

Tyskland – export Full load 
Tyskland – export Full load post. 60-99 
 

Torsdag d. 17. dec. 
Onsdag d. 16. dec. 

Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

Tyskland – export Part / stykgods Tirsdag d. 15. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan  

Tyskland – import Full load Fredag den 18. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

Tyskland – import Part / stykgods Onsdag d. 16. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

England - export Tirsdag d. 15. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – fredag d. 8. jan.  

England - import Fredag den 18. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – fredag d. 8. jan. 

Schweiz & Østrig - export Partload Fredag d. 11. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

Schweiz & Østrig - export Full load Tirsdag d. 15. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

Schweiz & Østrig - import Partload Fredag d. 11. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

Schweiz & Østrig - import Full load Tirsdag d. 15. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

Italien - export  Tirsdag d. 15. dec. 
 

Inden jul 
Første afgang i det nye år – tirsdag d. 5. jan. 

Italien - import  Fredag den 18. dec. 
 

Inden jul 
Første afgang i det nye år – fredag d. 8. jan. 

Benelux - export  Tirsdag d. 15. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år – mandag d. 4. jan. 

Benelux - import  Onsdag d. 16. dec. Inden jul 
Første afgang i det nye år - tirsdag d. 5. jan. 

Frankrig postnr.  
75, 77-78, 91-95    

Fredag d. 11. dec. Inden jul 
 

Frankrig postnr.  
75, 77-78, 91-95    

Tirsdag d. 15. dec.  Senest uge 2 – 2021 
Første afgang i det nye år – fredag d. 8. jan. 

Frankrig - rest. postnr.  Fredag d. 11. dec.  Inden jul 
 

Frankrig - rest. postnr. Tirsdag d. 15. dec. Senest uge 2 – 2021 
Første afgang i det nye år – fredag d. 8. jan. 

Spanien Tirsdag d. 8 dec.  Inden jul 

Spanien Fredag d. 11. dec.  Inden jul / mellem jul og nytår  
Senest uge 2 – 2021 
Første afgang i det nye år – fredag d. 8. jan. 

Portugal  Fredag d. 4. dec.  Inden jul  

Portugal  Fredag d. 11. dec.  Inden jul / mellem jul og nytår  
Senest uge 2 – 2021 
Første afgang i det nye år – fredag d. 8. jan. 
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Øst- og Centraleuropa 
Marked  

Afgang  Levering 

Baltikum - export Fredag d. 18. dec. Inden jul 

Baltikum - export Tirsdag d. 22. dec.   Mellem Jul og Nytår  
Første afgang i det nye år - tirsdag d. 5. jan. 

Baltikum - import Fredag d. 18. dec. Inden jul 

Baltikum - import Fredag d. 18. dec. Mellem Jul og Nytår  
Første afgang i det nye år - tirsdag d. 5. jan. 

Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn export 
Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn import 

Fredag d. 18. dec. 
Fredag d.18. dec. 

Inden jul  
Mellem jul og Nytår 
Første afgang i det nye år - fredag d. 8. jan. 

Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn export 
Rumænien, Bulgarien export 
Slovenien, Kroatien, Serbien export  
Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn import 
Rumænien, Bulgarien import 
Slovenien, Kroatien, Serbien import 

Tirsdag d. 22. dec. 
Torsdag d. 17. dec. 
Torsdag d. 17. dec.  
Fredag d 18 dec. 
Torsdag d 17 dec. 
Torsdag d 17 dec. 

Uge 1 – 2020 
Første afgang i det nye år - fredag d. 8. jan. export 
 
Første afgang i det nye år - tirsdag d. 5. jan import 

   

   

   

Øst- og Centraleuropa 
Marked  

Afgang  Levering 

Rumænien, Bulgarien export  
Slovenien, Kroatien, Serbien export 
Grækenland export 
Rumænien, Bulgarien import  
Slovenien, Kroatien, Serbien import 
Grækenland import 

Torsdag d. 17. dec. 
Torsdag d. 17. dec. 
Fredag d. 11. dec. 
Torsdag d 17 dec. 
Torsdag d 17 dec. 
Fredag d 11 dec. 

Inden jul  
Mellem jul og Nytår 
Første afgang i det nye år - fredag d. 8. jan. 

Slovenien, Kroatien, Serbien export  
Grækenland export 

Torsdag d. 17. dec. 
Torsdag d. 17. dec. 

Uge 1 – 2021 
Første afgang i det nye år - fredag d. 8. jan. 

Slovenien, Kroatien, Serbien, Grækenland 
export 

Tirsdag d. 17. dec. Uge 1 – 2021 
Første afgang i det nye år - fredag d. 4. jan. 

Grækenland import  
Tyrkiet import 

Fredag d. 11. dec. Uge 1 – 2021 
TR imp: Første afgang i det nye år - fredag d. 8. jan.  
GR imp: Første afgang i det nye år - fredag d 8. jan. 

Tyrkiet export 
Tyrkiet import  

Fredag d. 18. dec. 
Fredag d 11. dec.   

Inden jul  
Mellem jul og Nytår 
Første afgang i det nye år - fredag d. 8. jan. 

Tyrkiet export  Fredag d. 18. dec.  Uge 1 – 2021 
Første afgang i det nye år - fredag d. 8. jan. 

Polen import og export  Fredag den 18. dec. Inden jul  
 

Polen import og export Tirsdag d. 22. dec.  Mellem Jul og Nytår – med tillæg 
Uge 1 - 2021 
Første afgang i det nye år - tirsdag d. 5. jan. 
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ILM  
 

Afhentningsfrist Indlevering Kolding Levering 

ILN System Tyskland Onsdag d.  16. dec. Torsdag d. 17. dec. 
inden kl. 11.00      

Inden jul 
Uden tillæg 

ILN System Tyskland Torsdag d. 17. dec. Fredag d. 18. dec. 
inden kl. 11.00 

Inden jul 
Tillæg kr. 650,- 

ILN System Tyskland Fredag d. 18. dec. Fredag d. 18. dec. 
inden kl. 11.00 

Inden jul 
Tillæg kr. 1000,- 
Første afgang i det nye år - tirsdag d. 5. jan. 

ILN System Østrig/Schweiz Tirsdag d. 15. dec. Onsdag d. 16. dec. 
inden kl. 11.00      

Inden jul 
Uden tillæg 

ILN System Østrig/Schweiz Onsdag d. 16. dec. Onsdag d. 16. dec. 
inden kl. 11.00      

Inden jul 
Tillæg kr. 1000,- 
Første afgang i det nye år - tirsdag d. 5. jan. 

 
 
NTG Continent står også til rådighed med juleassistance i dagene mellem jul og nytår.  
Vi glæder os til at betjene jer og jeres kunder hele vejen frem til jul.  
 

De bedste hilsner fra  
NTG Continent A/S 
 


