AO tilbyder forskellige leveringsformer tilpasset dine behov for bestillingstidspunkt,
leveringstidspunkt og pris. Se oversigten og læs mere om de forskellige muligheder her.

LEVERINGSFORM

FRAGTGEBYR*

DEADLINE FOR BESTILLING

LEVERINGSTID

Samlet ordrer
under 1.750 kr.

Samlet ordrer
over 1.750 kr.

AFHENTNING I AO BUTIK

0 kr.

0 kr.

Sjælland inden kl. 18.00
Fyn, Syd- og Midtjylland inden kl. 17.30
Nordjylland inden kl. 17.00
Bornholm inden kl. 16.45

Hverdage inden for butikkens
åbningstid

ERHVERVSPOST

19 kr.

0 kr.

Alle ordrer, der indgår senest kl. 15.00,
om fredagen senest kl. 14.00

Hverdagen efter inden kl. 16.00

DAGSLEVERING

149 kr.

0 kr.

Alle ordrer, der indgår senest kl. 18.00,
om fredagen senest kl. 17.00

Hverdagen efter inden kl. 16.00

NATLEVERING **

199 kr.

0 kr.

Sjælland inden kl. 18.00
Fyn, Syd- og Midtjylland inden kl. 17.30
Nordjylland inden kl. 17.00
Bornholm inden kl. 16.45

Hverdagen efter inden kl. 07.00

STRAKSLEVERING

199 kr. - 399 kr.

199 kr. - 399 kr.

Bestilling fra AO Centrallager
(dækker hele Sjælland):
Mandag-fredag kl. 06.00-15.00
Bestilling fra håndværkerbutik
(resten af Danmark):
I butikkens åbningstid (se åbningstider)

1-2½ time afhængig af afstand
Find leveringstid og pris her

STRAKSAFHENTING HOS
AO BUTIK

0 kr.

0 kr.

Mandag-torsdag kl. 07.00-15.00
Fredag kl. 07.00-13.00

1 time efter din bestilling - i
butikkens åbningstid

KRANLEVERING

Samlet ordrer
under 3.000 kr.

Samlet ordrer
over 3.000 kr.

Hverdagen efter inden kl. 10.00

799 kr.

0 kr.

Sjælland inden kl. 18.00
Fyn, Syd- og Midtjylland inden kl. 17.30
Nordjylland inden kl. 17.00
Bornholm inden kl. 16.45

* Fragtgebyr betales kun en gang pr. leveringsmetode til leveringsadresse pr. dag uanset antal ordrer.
**	Der henvises til AO’s Salgs- og leveringsbetingelser punkt 7.5 i tilfælde af levering til ubemandede adresser.
		
VAGTTELEFON: Til afhentning på centrallageret uden for normal åbningstid, benyttes telefon 70280910 - der påregnes afhentergebyr på kr. 1.600

TILLÆG
ENERGITILLÆG

39 kr.

RETURAFHENTNING

199 kr.

RETURGEBYR

Min. 20 % - mindst 100 kr.

BESTILLING AF SKAFFEVARER

Min. 95 kr.
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Afhentning i AO butik
Få alle dine varer leveret gratis til én af AO’s butikker så de ligger klar til afhentning når butikken åbner.
Hvis du foretrækker altid at få leveret dine varer til din lokale butik kan du med fordel gå ind på ”Min profil” og vælge ”Levering
til AO butik” som din foretrukne leveringsmetode.
Derved sikrer du at der ikke kommer uforudsete leveringsomkostninger på dine ordrer, og ordrerne er klar til afhentning når
butikken åbner.

Erhvervspost
Få varer leveret med PostNord pakkepost med dag-til-dag levering. Deadline er seneste kl. 15.00, om fredagen senest kl. 15.00
Vær opmærksom på at der kan være særlige varer, der ikke er egnet til denne leveringsform.

Dagslevering
Skal du ikke bruge varerne straks fra morgenstunden, men kan vente med at få dem leveret i løbet af dagen, så er Dagslevering
et god alternativ. Levering foregår senst kl. 16.00. Dagslevering er billigere end Natlevering.

Natlevering
Natlevering er for dig der har brug for varerne dagen efter senest kl. 7.00. Levering kan ske til valgfri adresse for brofaste adresser.
Din deadline for natlevering fremgår altid nederst i kvikkurven.

Straksafhenter
Står du ude hos kunden, og lige mangler en del, så kan du lave en Straksafhenter på varen online. Du kan se hvor nærmeste
butik er, så du ikke skal køre rundt.
Når du bestiller en Straksafhenter, så pakker vi varerne til dig, så de står klar senest 1 time efter din bestilling - i butikkens
åbningstid.

Strakslevering
Har du fået byens bedste parkeringsplads, og vil ikke køre fra den, eller er der masser andet du kan lave mens du venter, så leverer
vi den vare du lige står og mangler. På AO.dk og i appen kan du bestille varer til Strakslevering.
Læs mere om Strakslevering og priser her.

Kranlevering
Nogle varer kræver en kranvogn for at blive leveret. Det kan være meget store og/eller tunge varer som brønde og rør. Kranvarer
leveres hverdagen efter inden kl. 10.00. Der er følgende deadline:
-

Sjælland inden kl.18.00
Fyn, Syd- og Midtjylland inden kl. 17.30
Nordjylland inden kl. 17.00
Bornholm inden kl. 16.45

Har du bestilt en kranvare gøres du opmærksom på dette i kurven ved bestilling, inden du gennemfører ordren.
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