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RABATSKILT - Gældende fra og med 01.01.2015                 
 

Jf. reklamebekendtgørelsen 272 af 21. marts 2007 § 31 om ydelse af 
omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal 
leverandøren offentliggøre standardleverings- og rabatbetingelser. 

 
 

 
Standardleveringsbetingelser for Nomeco A/S er: 

 

 Ordreafgivelse via Nomecos kundeservice 

 Der er ingen begrænsninger i samhandlens størrelse  

 Ordrer modtages, plukkes og forsendes umiddelbart  

 Leverancen er pakket efter apotekets lokationsopdeling 

 Leveres frit i Danmark til godkendt adresse  

 Leveringsmængden er uden automatisk oprunding 

 Returnering af salgbare apoteksforbeholdte lægemidler købt hos Nomeco – uden for 

planlagt termin – mod gebyr 

 Udmeldte, afregistrerede og/eller udløbne lægemidler krediteres kun, såfremt leverandøren 

kompenserer Nomeco for det fulde beløb 

 Kølevarer tages som udgangspunkt ikke retur 

 Privatapotekers vareforbrugskonti har i gennemsnit 60 dages kredittid 

 

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat. 

 

 

Generelle rabatbetingelser: 

 

Adgang til omkostningsbegrundede rabatter fordrer en månedlig samhandel af en vis størrelse 

med Nomeco på apoteksforbeholdte lægemidler. Denne månedlige samhandel på rabatgivende 

apoteksforbeholdte lægemidler kaldes den rabatgivende omsætning.  
 

 

Omkostningsbegrundede rabatter er opdelt i to typer:  

 

Rabattype Grænse for at opnå … 

Basisrabat 
Basisrabat skal den rabatgivende omsætning være større end AIP  
kr. 800.000 ekskl. moms 

Øvrige rabatter 
Øvrige rabatter skal den rabatgivende omsætning være større end AIP 

kr. 500.000 ekskl. moms 
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Basisrabat: 
 
Der ydes en basisrabat – baseret på den rabatgivende omsætning ekskl. moms - efter 

følgende progressive skala*:  

 
Trin Omsætning 

Fra 
Omsætning 

Til 
Rabat 
Sats % 

 Trin Omsætning 
Fra 

Omsætning 
Til 

Rabat 
Sats % 

1                  -           800.000  0,00  23    3.200.001     3.500.000  1,49 

2       800.001     1.000.000  0,85  24    3.500.001     3.800.000  1,50 

3    1.000.001     1.100.000  0,90  25    3.800.001     4.100.000  1,51 

4    1.100.001     1.200.000  0,95  26    4.100.001     4.200.000  1,52 

5    1.200.001     1.300.000  1,00  27    4.200.001     4.500.000  1,53 

6    1.300.001     1.400.000  1,05  28    4.500.001     4.800.000  1,54 

7    1.400.001     1.500.000  1,15  29    4.800.001     5.100.000  1,55 

8    1.500.001     1.600.000  1,25  30    5.100.001     5.400.000  1,56 

9    1.600.001     1.700.000  1,30  31    5.400.001     5.700.000  1,57 

10    1.700.001     1.800.000  1,35  32    5.700.001     6.000.000  1,58 

11    1.800.001     1.900.000  1,36  33    6.000.001     6.200.000  1,59 

12    1.900.001     2.000.000  1,37  34    6.200.001     6.300.000  1,60 

13    2.000.001     2.100.000  1,38  35    6.300.001     6.400.000  1,65 

14    2.100.001     2.200.000  1,40  36    6.400.001     6.500.000  1,70 

15    2.200.001     2.300.000  1,41  37    6.500.001     6.600.000  1,75 

16    2.300.001     2.400.000  1,42  38    6.600.001     6.700.000  1,80 

17    2.400.001     2.500.000  1,43  39    6.700.001     6.800.000  1,85 

18    2.500.001     2.600.000  1,44  40    6.800.001     6.900.000  1,90 

19    2.600.001     2.700.000  1,45  41   6.900.001     7.000.000  1,95 

20    2.700.001     2.800.000  1,46  42    7.000.001     -  2,00 

21    2.800.001     2.900.000  1,47      

22    2.900.001     3.200.000  1,48      

 
 

*Beregning: 

Basisrabatten beregnes pr. omsætningstrin. Således vil en rabatgivende omsætning på  

kr. 2.000.000 blive rabatteret således:  

 

1,37% af de kr. 100.000, der er mellem kr. 1.900.001 og 2.000.000 1.370 kr. 

 

1,36% af de kr. 100.000, der er mellem kr. 1.800.001 og 1.900.000 1.360 kr.  

1,35% af de kr. 100.000, der er mellem kr. 1.700.001 og 1.800.000  1.350 kr. 

osv. 

0,85% af de kr. 200.000, der er mellem kr. 800.001 og 1.000.000 1.700 kr. 

0% af beløbet under kr. 800.000   0 kr. 

  

Basisrabat i alt  SUM  kr 

 

Basisrabatskalaen er baseret på et pakningsprisindex på apoteksforbeholdte 

lægemidler. Skalaen kan blive justeret i hht. udviklingen i dette index. 
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Øvrige rabatter: 
 
Ud over basisrabatten har apoteket mulighed for at opnå følgende 

omkostningsbegrundede rabatter: 

 

Samlepakningsrabat: 
 

Apoteket kan opnå omkostningsbegrundede rabatter ved at tillade oprunding til nærmeste 

samlepakning på en eller flere varegrupper som vist nedenfor. 

 

Afgrænsning: 

Oprunding foretages dog ikke på fryse-, køle- og svalevarer, narko, ikke-lagerførte varer hos 

Nomeco (skaffevarer), cytostatika og Ikke Registrerede Specialiteter. 

 

Oprundingsprincip:   Samlepakning 10 stk. 

                       __________________!___________ 

          !          !          ! 
Bestillingskvantum     7         8         9           -----------  

Opsat oprundingsprocent    30%    20%    10% 

 

Oprundingen vil blive foretaget, efter apoteket har afsendt deres bestilling til Nomeco. Bestiller 

apoteket mere end mindste samlepakning, vil der automatisk blive oprundet til næste 

samlepakning. Findes der ingen samlepakning for den pågældende vare, vil der blive oprettet 

en fiktiv pakning på 10 stk. 

 
Rabat: 

Oprundingsprocent Receptpligtig - rabatsats Håndkøb - rabatsats 

10 0,05% 0,05%  

20 0,07%  0,07%  

30 0,10%  0,10%  

 
Rabatsatsen ydes på den rabatgivende omsætning af den pågældende varegruppe 

fratrukket omsætningen for varer købt via månedskøb. Eventuelle aftalte ændringer vil få 

effekt ved førstkommende månedsskifte. 

 

 

Månedskøb: 
 

Apoteket kan forhåndsregistrere et estimeret, månedligt indkøbskvantum på op til 100 

varenumre pr. receptekspederende enhed. Købstransaktioner, der afviger fra én måneds 

forbrug, vil blive fratrukket den rabatgivende omsætning. Indkøbskvantum vil altid være i hele 

samlepakninger. Når et aktuelt varenummer ’går defekt’, leveres det registrerede kvantum. 

Valget af de 100 varer foretages på www.nomeco.dk i kunderummet under apotekets eget 

login. 

 

Afgrænsning: 

Følgende varer/varetyper kan ikke registreres: fryse-, køle- og svalevarer, narko, ikke-

lagerførte varer hos Nomeco (skaffevarer), cytostatika, veterinærmedicin og Ikke Registrerede 

Specialiteter. Den indtastede mængde skal være til én måneds forbrug. De valgte varenumre 

er låst i 30 dage efter oprettelsen.  

 

Rabat: 

Der ydes en rabat på 0,50% af summen af det samlede månedskøb på de op til 100 valgte 

varenumre. 

http://www.nomeco.dk/
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Distribution: 
 

Apoteket kan ved at indgå aftale om reduktion af antallet af leveringer opnå følgende 

omkostningsbegrundede rabatter. Leveringer kan ske til et hovedapotek, en filial, dosisenhed, 

et apoteksudsalg eller en supplerende enhed. 

Det er en forudsætning, at Nomeco har adgang til apotekets varemodtagelse. Hovedapotek, 

filial(er), dosisenhed, apoteksudsalg og eventuelle supplerende enheder vil normalt blive 

forsynet på samme tur (rute). 

 

Alternativ A – levering i tidsrummet 17.45 - 09.00. 

Levering sker i hht. Nomecos planlægning og finder sted i tidsrummet mellem kl. 17.45 og 

09.00 (ikke brofaste øer kan være undtaget, ligesom levering kan være fremrykket på fredage 

grundet adgangsforhold til apoteket!). 

 

Afgrænsning: 

Apoteket indgår en aftale om leverancer pr. uge. 

 

Rabat: 

Én daglig levering til hovedapotek.  

 

Leverancer Rabatsats  

Én daglig leverance* - 5 dage - man-fre 0,50% 

Én daglig leverance* - 6 dage - man-lør 0,48% 

Andet leverancemønster 0,00% 

 
Alternativ B – levering i tidsrummet 15.00-17.00 man-fre. 

Levering sker i hht. Nomecos planlægning og finder sted i tidsrummet mellem kl. 15.00 og 

17.00 man-fre (ikke brofaste øer kan være undtaget. En evt. lørdagslevering sker i tidsrummet 

18.00-09.00 fredag/mandag). 

Ordredeadline vil typisk være 3-6 timer, før levering finder sted. 

 

Afgrænsning: 

Apoteket indgår en aftale om leverancer pr. uge. 

 

Rabat: 

Én daglig levering til hovedapotek.  

 

Leverancer Rabatsats  

Én daglig leverance* - 5 dage - man-fre 0,30% 

Én daglig leverance* - 6 dage - man-lør 0,28% 

Andet leverancemønster 0,00% 

 
*Leveringer til filialer, dosisenheder og supplerende enheder med anden leveringsadresse end 

hovedapoteket medfører en reduktion i rabatsatsen på 0,05% (5 dage man-fre) hhv. 0,06% (6 

dage man-lør) pr. leveringsadresse.  

 

Leveringer til apoteksudsalg med anden leveringsadresse end hovedapoteket kan aftales og vil 

medføre en reduktion i rabatsatsen på 0,01% pr. drop. Der kan aftales op til 5 drop pr. uge pr. 

apoteksudsalg. 

 
Rabatsatsen ydes på den rabatgivende omsætning. Eventuelle aftalte ændringer vil få 

effekt ved førstkommende månedsskifte. 
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Lagersanering: 
 
Apoteket kan opnå følgende omkostningsbegrundede rabatter ved at indgå aftale om antallet 

af og tidspunkterne for lagersaneringer pr. kalenderår.  

 

Afgrænsning: 

Lagersaneringer må kun foretages på apoteksforbeholdte lægemidler. Kun ubeskadigede 

pakninger kan returneres. Kølevarer kan kun returneres efter særskilt aftale. 

Antallet af returneringer gælder pr. receptekspederende enhed.  

 
Rabat: 

Antal lagersaneringer aftalt pr. år Rabatsats  

0 0,08% 

1 til 2 0,06% 

3 til 4  0,04% 

5 til 6 0,02% 

Nomeco Retur FLEX Rabatsats  

Lagersaneringer baseret på aftale om Nomeco Retur FLEX 0,06% 

 

Rabatsatsen ydes på den rabatgivende omsætning. 

 

 

Kasseopdeling: 
 

Apoteket opnår en omkostningsbegrundet rabat ved at vælge én af de seks nævnte typer 

kasseopdeling. Disse er baseret på enten en 3-deling (recept, håndkøb og mærkevarer), 1-, 2-

apoteksvalg eller til en robot. I forbindelse med en 3-deling vil der på hver kasse være 

angivet, hvilken varetype kassen indeholder. Vælger apoteket 1-apoteksvalg eller 2-

apoteksvalg, skal apoteket meddele særlokationer til Nomeco. 

 

Rabat: 

Kasseopdeling Rabatsats  

3-deling (Rcp, Hnd, Mrk) Nomeco-lokation 0,20% 

1-apoteksvalg, resten Nomeco-lokation 0,20% 

3-deling (Rcp, Hnd, Mrk) Alfabetisk 0,15% 

2-apoteksvalg, resten Nomeco-lokation 0,15% 

Robot (”ingen” kasseorden), resten Nomeco-lokation 0,10% 

Apoteks valg (max 10 lokationer) 0,00% 

 
Rabatsatsen ydes på den rabatgivende omsætning. 

Eventuelle aftalte ændringer vil få effekt ved førstkommende månedsskifte. 

 

 

Fremrykket betaling 
 

Apoteket kan få rabat ved at indgå en aftale med Nomeco om at fremrykke betalingen. 

Sædvanligvis har apoteket i gennemsnit 60 dages kredit enten som 1) løbende måned + 45 

dage eller 2) løbende uge + 57 dage. Løbende måned + 45 dage kan fremrykkes med hhv. 15 



 

 

 

 

31. december 2014 6 

og 30 dage. Løbende uge + 57 dage kan fremrykkes med hhv. 14, 28 og 42 dage. 

Fremrykningen honoreres med udgangspunkt i en rentesats på 2,5%. 

 

 

Ordreplanlægning: 
 

Apoteket kan få rabat ved at indgå en aftale med Nomeco om 

- ordreafgivelsesmåde 

- ordrebestillingssystem 

- ordredeadlines (lang ordrepluk- og produktionstid) 

- anvendelse af Nomecos serviceløsninger  

- adgangsforhold – apotekets varemodtagelse 

- anvendelse af konti 

Aftalens indhold tages op til revision minimum én gang om året - eller efter ønske fra apoteket 

eller Nomeco. 

 

Rabat: 

Der ydes en rabat på op til 0,10%. Rabatsatsen ydes på den rabatgivende omsætning. 

Eventuelle aftalte ændringer vil få effekt ved førstkommende månedsskifte. 

 

 

Udbetaling af omkostningsbegrundede rabatter 
De ovenfor nævnte omkostningsbegrundede rabatter beregnes og krediteres ved 

månedsafslutning den sidste dag i hver måned.  

 

 

 

 

København, den 1. januar 2015  
Nomeco A/S 

 


