
Rabatskilt,  
Glostrup Apotek Magistrel Produktion 

Det er i følge § 36 i bekendtgørelse nr. 1153 af 22. oktober 2014 om reklame m.v. for lægemidler 

(”reklamebekendtgørelsen”), tilladt at yde rabatter på lægemidler, hvis rabatten er baseret på 

omkostningslettelser hos leverandøren, og er en direkte følge af en indkøbsadfærd udvist af 

modtageren, der afviger fra leverandørens standardbetingelser. Dette rabatskilt beskriver betingelser 

der skal være opfyldt for at opnå rabat ved køb af magistrelle lægemidler på Glostrup Apotek Magistrel 

Produktion. 

 

Standardleveringsbetingelserne for Glostrup Apotek Magistrel Produktion er: 
- Ordre afgives per telefon til Glostrup Apotek Magistrel Produktion 

- Ordre modtages, håndteres og sendes dagligt 

- Ordre afgives af kunden uden hensyntagen til Glostrup Apoteks sortiment af lagerholdte 

produkter 

- Der er ingen begrænsninger i størrelsen af købet 

For levering i henhold til standardleveringsbetingelserne gives der ikke rabat. 

 

Generelle rabatbetingelser 
For at kunne opnå omkostningsbegrundende rabatter ved samhandel, fordrer det en årlig omsætning 

af magistrelle lægemidler med Glostrup Apotek Magistrel Produktion. Denne årlige samhandel af 

magistrelle lægemidler kaldes den rabatgivende omsætning.  

Omkostningsbegrundede rabatter er opdelt i to typer: 

Rabattype Grænse for årlig omsætning for at opnå rabat: 
Basisrabat Basisrabat, den rabatgivende omsætning skal være større 

end AIP kr. 75.000 ekskl. moms. 
Øvrige rabatter Øvrige rabatter, den rabatgivende omsætning skal være 

større end AIP kr. 125.000 ekskl. moms. 

 

  



Basisrabat 
Der ydes en basisrabat, baseret på den årlige rabatgivende omsætning ekskl. moms, efter følgende 

trappe skala:  

 Omsætning Rabat 
 kr. 0 -75.000 0 % 
 kr. 75.001-150.000 1% *) 
 kr. 150.001 – 250.000 2 % 
 kr. 250.001 – 400.000 5 % 
 kr. 400.001 – og derover 10 % 

 

*) For årlig omsætning over kr. 75.001 gives der rabat på hele omsætningen fra kr. 0-100.000. 

Rabatten beregnes pr. omsætningstrin, Således at den rabatgivende omsætning på fx kr. 350.000 vil 

blive udregnet på følgende måde: 

5% af de kr. 100.000, der er mellem kr. 250.000-400.000  kr. 5.000 
2% af de kr. 100.000, der er mellem kr. 150.001-250.000 kr. 2.000 
1% af de kr. 150.000, der er mellem kr. 0-150.000 kr. 1.500 

Basisrabat i alt kr. 8.500 
 

Øvrige rabatter 
Ud over basisrabatten vil apoteket kunne opnå mulighed for følgende omkostningsbegrundede 

rabatter. Rabatterne beregnes på baggrund af en årlig omsætning af magistrelle lægemidler på over kr. 

125.000 ekskl. moms. 

 Kriterie: Rabat:  
 Bestilling og distribution, 2 gange ugentligt 0,50%  
 Bestilling via hjemmesiden www.magistrel.dk 0,50 %  
 Ved bestilling tages der hensyn til Glostrup Apoteks 

sortiment af lagerholdte magistrelle lægemidler 
0,50 %  

 

I alt kan der opnås 1,50 % af den samlede årlige omsætning over kr. 125.000 

 

Udbetaling af omkostningsbegrundede rabatter 

De ovenfor nævnte omkostningsbegrunde rabatter beregnes og krediteres hvert kvartal. 

Ovenstående rabatter er gyldige fra d. 1. juli 2020. 

Glostrup Apotek, d. 30. juni 2020 

http://www.magistrel.dk/

