
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. reklamebekendtgørelse nr. 1153 af 22. oktober 2014 § 38 om ydelse af omkostnings- 

begrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre 

standardleverings- og rabatbetingelser. 

 
 

Denne udgave er gældende fra 1. februar 2019 og erstatter udgave af 1. marts 2015. 

 
 

Standardleveringsbetingelser for Tjellesen Max Jenne A/S er: 

• Ordreafgivelse via Tjellesen Max Jennes kundeservice eller elektronisk 

• Der er ingen begrænsninger i samhandlens størrelse 

• Ordrer modtages, plukkes og forsendes umiddelbart efter aftale 

• Kassefyldning og pakning efter individuel aftale 

• Leveres frit i Danmark til godkendt adresse efter aftale 

• Returnering af salgbare apoteksforbeholdte lægemidler købt hos Tjellesen Max Jenne 

foretages mod gebyr 

• Leverancedokumenter følger levering 

• Levering alle ugens dage 

• Telefonisk brug af Tjellesen Max Jennes kundecenter mandag til fredag 8:30-17:30, 

lørdag 9:00–14:00 

• Levering af varer i henhold til instruktion 

• Standard betalingsbetingelser er løbende uge + 57 dage eller løbende måned + 45 

dage. 

 
 

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat. 



 

 

 

Rabat ved forudbetaling 

Apoteket kan få rabat ved forudbetaling og reducering af den aftalte kredittid. Forudbetaling 

foretages efter forudgående aftale med TMJ og baseres på en forrentning på 2,5 % p.a. (den 

maksimale forudbetalingsperiode er 60 dage). 

 

 
Forudbetalingsperiode Rente p.a. Forudbetalingsrabat * 

10 dage 2,5% 0,07% 

20 dage 2,5% 0,14% 

30 dage 2,5% 0,21% 

40 dage 2,5% 0,28% 

50 dage 2,5% 0,35% 

60 dage 2,5% 0,42% 

 

*rente p.a. omregnet til rabat i den valgte periode. 

 
 

Generelle rabatbetingelser 
 

Adgang til omkostningsbegrundede rabatter fordrer en månedlig samhandel af en vis 

størrelse med Tjellesen Max Jenne på apoteksforbeholdte lægemidler. 

 

Denne månedlige samhandel på rabatgivende apoteksforbeholdte lægemidler kaldes den 

rabatgivende omsætning. 

De nedenfor nævnte omkostningsbegrundede rabatter beregnes og krediteres ved 

månedsafslutning den sidste dag i hver måned. 



 

 

 

Omkostningsbegrundede rabatter opdeles i fire typer: 

 
Basisrabat 

Der kan ydes en basisrabat – baseret på månedens samhandel - efter følgende 

skala*: 

 

 

Trin Omsætning fra Omsætning til Rabatsats 

1 - 750.000 0,00% 

2 750.001 1.000.000 1,00% 

3 1.000.001 1.100.000 1,05% 

4 1.100.001 1.200.000 1,10% 

5 1.200.001 1.300.000 1,15% 

6 1.300.001 1.400.000 1,20% 

7 1.400.001 1.500.000 1,30% 

8 1.500.001 1.600.000 1,40% 

9 1.600.001 1.700.000 1,45% 

10 1.700.001 1.800.000 1,50% 

11 1.800.001 1.900.000 1,55% 

12 1.900.001 25.000.000 1,60% 

 

 
*Beregning: 

Basisrabatten beregnes pr. omsætningstrin. 

 
 

En rabatgivende omsætning på kr. 2.200.000 vil således blive rabatteret med: 

 

 

Trin Omsætning kr. pr. måned Rabatsats Rabatbeløb 

1 0 - 750.000 0% 0 kr. 

2 750.001 – 1.000.000 1,00% 2.500 kr. 

3 1.000.001 – 1.100.000 1,05% 1.050 kr. 

4 1.100.001 – 1.200.000 1,10% 1.100 kr. 

5 1.200.001 – 1.300.000 1,15% 1.150 kr. 

6 1.300.001 – 1.400.000 1,20% 1.200 kr. 

7 1.400.001 – 1.500.000 1,30% 1.300 kr. 



 

 

 
 

8 1.500.001 – 1.600.000 1,40% 1.400 kr. 

9 1.600.001 – 1.700.000 1,45% 1.450 kr. 

10 1.700.001 – 1.800.000 1,50% 1.500 kr. 

11 1.800.001 – 1.900.000 1,55% 1.550 kr. 

12 1.900.001 – 2.200.000 1,60% 4.800 kr. 

Basisrabat i alt: 19.000 kr. 

 

 
 

Basisrabat beregnes efter apotekskoncernens samlede rabatgivende omsætning større end kr. 

750.000 (ekskl. moms) pr. måned. 

 
 

Distributionsrabat 

 

Levering sker efter aftale og i henhold til TMJs planlægning. 

 

 

Daglig leverance på hovedapotek Rabatsats 

Mandag til fredag 0,28% 

Mandag til lørdag 0,24% 

 

Leveringer til dosisenheder og apoteksfilialer (herunder supplerende bevillinger og 

tillægsbevillinger) med anden leveringsadresse end hovedapoteket medfører et fradrag i 

rabatsatsen pr. leveringsadresse. 

 

 

Daglig leverance pr. ekstra leveringssted Fradrag i rabatsats pr. 

leveringssted 

Mandag til fredag -0,03% 

Mandag til lørdag -0,04% 

Levering søndag Fradrag i rabatsats pr. 

leveringssted 

Søndag -0,01% 

 

Distributionsrabat beregnes efter apotekskoncernens samlede månedlige rabatgivende 

omsætning. 



 

 

 

Lagersanering af salgbare varer 

Der henvises i øvrigt til TMJs generelle returneringsregler. 

 
 

Rabat 
 

Saneringsmodel Rabatsats 

Ingen sanering 0,10 % 

Anvendelse TMJ individuel standard* 0,075 % 

Elektronisk lagersanering** 0,04 % 

Fri sanering 0,00 % 

 

 
 

* TMJ individuel standard tager udgangspunkt i princippet om optimal sanering. 

** Elektronisk lagersanering tager udgangspunkt i individuelt VBO returforslag. 

 
 

Lagersaneringsrabat beregnes efter den enkelte receptekspederende apoteksenheds månedlige 

rabatgivende omsætning. 

 
 

Parameteropsætnings- og ordreplanlægningsrabat 
 

 
Opsætning Rabatsats 

VBO+ Premium* 0,23 % 

VBO+ Optimum** 0,20 % 

VBO+ Basis*** 0,13 % 

Ingen VBO+ setup 0,00 % 

 

 
*VBO+ Premium: Apoteket følger TMJ individuel standard for optimal parameteropsætning og 

ordreplanlægning af apotekets indkøb. 
 

**VBO+ Optimum: Apoteket får anbefalinger om parameteropsætning og ordreplanlægning af 

apotekets indkøb 

 

***VBO+ Basis: Ordreplanlægning og parameteropsætning jvnf. apotekets anvisninger. 

 

Parameteropsætnings- og ordreplanlægningsrabat beregnes efter apotekskoncernens samlede 

månedlige rabatgivende omsætning. 



 

 

 

Kasseopdelingsrabat 

Apoteket kan opnå en omkostningsbegrundet rabat ved at vælge en 3-deling (recept, 

håndkøb og mærkevarer) i kasseopdeling. 

 
 

Ved en 3-deling vil der på hver kasse være angivet, hvilken varetype kassen indeholder. 

 

 

Overordnet kasseopdeling Rabatsats 

3-deling (RCP, HND, MRK) pakket efter TMJ-lokation 0,20% 

 

Apoteket kan vælge yderligere specialopdeling af kasser. Dette sker mod et fradrag i 

rabatten. 

 

 

Specialopdeling af kasser Fradrag i rabatsats 

Robotkasser uden emballage -0,06% 

Beholdning 0 i separate kasser -0,03% 

Apotekslokation i separate kasser pr. lokation udløser 

fradrag i rabat. Der kan maksimalt vælges 4 lokationer pr. 

apoteksenhed 

-0,03% 

Nye takstvarer i separate kasser -0,03% 

Skyldnere i separate kasser -0,03% 

Kasser pakket efter de 2 sidste cifre i varenummer -0,02% 

 

Kasseopdelingsrabat beregnes efter den enkelte receptekspederende apoteksenheds månedlige 

rabatgivende omsætning. 



 

 

 

Andre omkostningsbegrundede rabatter 

 

Andre tiltag, der udløser rabat Rabatsats 

Papirløs leverance 0,01% 

Almindelige opkald til TMJs kundeservice i primær 

åbningstid mandag – fredag kl. 9:00–17:30, lørdag 

9:00–14:00. 

0,03% 

Ingen særhåndtering ved leverancen* 0,01% 

Kassefyldningsprocent følger TMJs standard 0,05% 

Fleksibelt leveringstidspunkt i tidsrummet 22:00-7:00** 0,03% 

 
Andre omkostningsbegrundede rabatter beregnes efter den enkelte receptekspederende 

apoteksenheds månedlige rabatgivende omsætning. 

 

*Særhåndtering kan f.eks. være opstart af indlæsning af varer i robot, placering af varer på 

forskellige lokationer på apoteket m.m. 

**Fleksibelt leveringspunkt betyder, at TMJ frit kan vælge leveringstidspunkt inden for 

tidsrammen. Faktisk leveringstidspunkt kan variere fra dag til dag efter TMJs 

ruteplanlægning. 

 
 

 
 

Tjellesen Max Jenne A/S, Rødovre, november 2018 


