Horsens, d. 26. feb. 2020

Kære kunde,
Hermed en oversigt over forårets helligdage på vores hovedmarkeder.
I de uger, som er berørt af helligdage, må der forventes mindre forsinkelser.
Du bedes holde en tæt dialog med din faste LGT-kontaktperson i de berørte perioder. Hvis du er i tvivl om,
hvem du skal kontakte, finder du vedhæftet en liste over kontakt-disponenterne hos LGT.
Se også: https://lgtlogistics.com/da/danmark
Ved eksport til lande der har transitkørsel gennem Tyskland, bedes du også medregne evt. tyske delstats
helligdage, da disse helligdage medfører kørselsforbud (Fahrverbot) for lastbiler i Tyskland.
I forbindelse med helligdage m.m.: Skærtorsdag (9. april), Langfredag (10. april), 1. maj, St. Bededag (8.
maj), Kr. Himmelfartsdag (21. maj) og Grundlovsdag (5. juni) bedes du have din ordre klar til afhentning
en dag tidligere end normalt, ligesom forsendelsespapirer og EDI-overførsler skal være os i hænde et
døgn før.
Vær desuden opmærksom på, at LGT ikke har indenrigs distribution 1. maj, dagen efter Kr. Himmelfart
(22.maj) og Grundlovsdag (5. juni)

Påske

Sidste afh. dag / indlev. dag tirs. d. 07.04.20 kl. 07.00 (gælder alle markeder)
Lev. i Norge:
Lev. i Sverige:
Lev. i Finland:
Lev. Frankrig:
Øvrige Europa:
Import:

Uge 15 lev. til zone 1 + 2 (zone 3-7 lev. uge 16)
Se separat helligdagsoversigt.
Der er ingen lev. i uge 15
Normal lev. i uge 15 – begrænset lev. i uge 16
Forsinkelser kan forekomme
Forsinkelser kan forekomme

1. maj

Begrænset udkørsel i store dele af Europa

8. maj

Dansk (Store Bededag) og fransk helligdag (Victory day) Ingen lev. i Danmark eller Frankrig.

21. maj

Kr. Himmelfart = Begrænset udkørsel i hele Europa. Flere holder lukket tors. og fre. uge 21

1. juni

2. Pinsedag = Begrænset udkørsel i hele Europa.

5. juni

Grundlovsdag = ingen udkørsel i Danmark. Uge 23 har tre arbejdsdage = lev. forsinkelser

Med venlig hilsen
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