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For samhandel med danske Apoteker 

 

Jf. reklamebekendtgørelse nr. 1153 af 22. oktober 2014 § 38 om ydelse af omkostningsbegrundede 
rabatter på distribution af lægemidler skal leverandøren offentliggøre standardleverings- og 
rabatbetingelser. 

 

Denne udgave er gældende fra 1. oktober 2022. 

 

Standardleveringsbetingelser for Biofarma Logistik A/S er:  

 Ordreafgivelse via email til kundeservice 
 Der er ingen begrænsninger i samhandlens størrelse 
 Ordrer modtages, plukkes og forsendes umiddelbart efter aftale 
 Leveres frit i Danmark til godkendte adresser efter aftale 
 Returnering af salgbare, apoteksforbeholdte lægemidler købt hos Biofarma Logistik A/S, foretages 

kun ved udløb 
 Leverancedokumenter følger leveringen 
 Levering alle hverdage i tidsrummet kl. 08.00 – 16.00.  
 Telefonisk kontakt til Biofarma Logistiks kundeservice hverdage 8:30-15:30 
 Standard betalingsbetingelser er løbende uge + 57 dage eller løbende måned + 45 dage.  
 Der ydes ikke rabat på leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser. 
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Omkostningsbegrundede rabatter: 

Adgang til omkostningsbegrundede rabatter fordrer en årlig samhandel af en vis størrelse med Biofarma 
Logistik A/S. Denne årlige samhandel, på rabatgivende apoteksforbeholdte lægemidler, kaldes den 
rabatgivende omsætning. De nedenfor nævnte omkostningsbegrundede rabatter beregnes og krediteres 
ved hver enkelte faktura.  

 

Produktrabat 

Der kan ydes en produktrabat, hvis samhandlen for samme produkt (inklusiv forskellige styrker) er større 
end DKK 6.000.000 årligt.  

Produktrabatten er 0,5 % 

Der ydes rabat på hele omsætning.  

Således vil en årlig samhandel på f.eks. DKK 10.000.000 for samme produkt (inklusiv forskellige styrker) 
udløse en omkostningsbegrundet produktrabat på 0,50 % af DKK 10.000.000 = DKK 50.000 

Basisrabat 

Der kan ydes en basisrabat – baseret på den årlige samhandel - efter nedenstående skema. En 
forudsætning for basisrabatten er endvidere, at:  

- Der bestilles i hele grossistkartonner 
- Der leveres maksimalt en gang om ugen 
- AIP er maksimalt DKK 1.240,00 per pakning 

Trin  Årlig omsætning fra  Årlig omsætning til Rabat 
1 0 4.500.000 1% 
2 4.500.001 500.000.000 3,50% 

 

Der ydes rabat på hele omsætningen.  

Således vil en årlig samhandel på f.eks. DKK 15.000.000 udløse en omkostningsbegrundet basisrabat på 
3,50 % af DKK 15.000.000 = DKK 525.000 

Bestilling i grossistkartoner betyder, at hvis der f.eks. er 98 stk. i en grossistkarton, så skal bestilling og 
levering ske i antal deleligt med 98 stk. Grossistkartonstørrelser svinger fra produkt til produkt. Hvis 
levering i hele grossistkartoner ikke er muligt, grundet forhold hos Biofarma Logistik, så bortfalder rabatten 
ikke.  

 

Returnering 

Returnering er kun muligt ved udløb og mod gebyr 
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