
 

”Det’ sørme – det’ sandt – de’cember… ” ja, julemåneden er over os og med alt det som hører 
til. Der er travlt rundt omkring med julegave indkøb, bagning og ikke mindst hyggeligt samvær. 
Læs mere om, vores nye hjemmeside, aktivering af Frikort for 2019 samt julens omdelingsdage, 
samt hvor VIGTIGT det er at omdele korrekt efter adresserne bag på omslag 
 
Vi ønsker dig og din familie en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. 
 
Mange Julehilsner fra  
NORDJYSKE Medier, Distributionen 
 
 
 
Ny hjemmeside – omdeler.nordjyske.dk  
Så er vores nye og spændende hjemmeside omdeler.nordjyske.dk gået i luften.  
Gå på siden og se alt det nye og spændende der ligger der.  
 



 
Frikort 2020 
HUSK at gå på SKAT.dk for at tjekke om du har et gyldigt frikort for 2020 - også selvom det tidligere 
har været aktivt i 2019. 
 
 
Omdelingsdage Jul og Nytår 2019 
 
Uge 51: 
Tirsdag/Onsdag den 17. og 18. december:  NORMAL OMDELING 
Torsdag/Fredag den 19. og 20. december: NORMAL OMDELING 

Uge 52: 
Tirsdag/Onsdag den 24 og 25. december:  INGEN OMDELING 

Torsdag/Fredag den 26 og 27. december:   
Her skal omdeles både ugeaviser og reklamerne som normalt omdeles i weekenden.  
Ugeaviser og reklamer leveres til dig senest torsdag den 26.12 om morgenen. 
Du må starte omdelingen torsdag 26.12 og der skal være omdelt senest fredag den 27.12  
kl. 20.00 

Uge 1 – 2019/2020: 
Mandag/Tirsdag den 30. og 31. december 2019: 
Her skal omdeles både ugeaviser og reklamer. 
Ugeaviser og reklamer leveres til dig senest mandag den 30.12.   
Du må starte omdelingen den 30.12 og der skal være omdelt senest tirsdag den 31.12.2019 
kl. 12.00. Det kan være en god ide at omdele så tidligt som muligt, da rigtig mange postkasser 
bliver fjernet.  

Torsdag/Fredag den 2. og 3. januar 2020:    NORMAL OMDELING 

Samdistribution Jul/Nytår 2019/2020 
Der køres ikke samdistribution fra 24.12.19 til og med 1.1.20  
er du i tvivl så tjek din arbejdsplan på budzonen.dk eller kontakt din distributionsleder. 

 

VIGTIGT! HUSK ALTID at omdele efter adresserede omslag 

Mængden af reklamer er stigende og især i midt ugen er der mange selekterede produkter med i 
sættene samt reklamer til NT+ adresser og derfor er det MEGET VIGTIGT at du leverer efter 
adresserne bag på omslag, selvom der er BRUNT eller BLÅT Mærkat på postkassen.  

For at lette dit arbejde og minimere risikoen for fejlleveringer, er det derfor vigtigt at din 
gangrækkefølge for midt ugen og weekenden er ens. Så har du ikke allerede ændret din 
gangrækkefølge på www.budzonen.dk – så gør det hurtigst muligt.  
 

 
 

http://www.budzonen.dk/


Indmelding af sygdom/Telefontider 

Er du syg bedes du kontakte os senest kl. 10 på omdelingsdagen. Sygemelding kan ikke ske via 
sms eller mail, men skal ringes ind.  

Du kan altid kontakte din Budleder via e-mail eller på tlf. 99 24 50 50, hvor træffetiderne er 
følgende: 

Mandag kl. 11.00 – 15.00 
Tirsdag kl. 09.00 – 15.00 - Vagttelefon ml. 15.00-17.00 KUN for akutte henvendelser 
Onsdag kl. 09.00 – 15.00  - Vagttelefon ml. 15.00-17.00 KUN for akutte henvendelser 
Torsdag kl. 11.00 – 15.00 
Fredag kl. 09.30 – 15.00 – Vagttelefon ml. 15.00-16.30 KUN for akutte henvendelser   

For øvrige henvendelser kan du også kontakte os på: ndireklamebud@nordjyske.dk 

 
Aflevér aldrig i en fyldt postkasse 
 
Husk du aldrig må levere i en fyldt postkasse, da postkassen skal kunne lukkes, så man ikke kan 
se, at du har leveret til husstanden.  
Venligst informér os om adresser med fyldte postkasser, så vi ved, hvorfor du ikke har leveret, hvis 
de kontakter os.  
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