
Leverantörsinformation 
 
Hej,  
Här kommer årets sista nyhetsbrev från oss 
och vi vill passa på att tacka dig för 
samarbetet under år 2022 och önska dig en:  

God Jul & Gott Nytt År! 
 
I detta brev kan du läsa om en mindre 
organisationsförändring inom VGR, samt bra 
tips om hur du ska tänka om prissättning i 
katalogerna du läser in till Marknadsplatsen.  

 
Enhet System och Support byter namn 
Enhet System och support, som ingår i Koncerninköp, kommer från och med 1 januari 2023 
byta namn till Verksamhetssystem och digitala processer. Även i den nya avdelningen finns 
Marknadsplatssupporten, som du säkert har varit i kontakt med.  
Avdelningschef blir nuvarande t.f. Enhetschef Sofia Lindeblad.   
 
Avdelningen fortsätter som tidigare sitt arbete med att:  
 

 Utveckla och ge support i Marknadsplatsen 

 Ansluta leverantörer för e-handel i Marknadsplatsen 

 Implementera nya avtal i Marknadsplatsen 

 Validera dina inlästa kataloger vid nytt- och uppdaterat avtal i Marknadsplatsen 
 
För dig som leverantör innebär det ingen skillnad. Kontaktuppgifterna och 
kontaktpersonerna är de samma som idag.   
  
 

Styckpris eller förpackningspris? 
Tycker du att det är svårt att veta hur du ska fylla i förpackningsinformation och pris så det blir rätt? 

Här visar vi några exempel som förhoppningsvis är till hjälp. 

 

 
1 st penna, beställt en och en 
Price 10 

Minorder  1 

QuantityInPrice 1 

Unit Styck 

QuantityInUnit (Tillämpas ej på produkter med beställningsenhet styck)  

VAT 25 



Compareprice 10 

CompareUnit Styck 

Pricetype Contract 

= 1st penna till priset av 10 SEK.  

Det minsta man får beställa är 1 st penna. Moms är 25%. Priset är ett kontraktspris. 

Priset presenteras som 10/1*1 = 10 SEK1 
 

 
Konsumentförpackning innehållande totalt 10 Pennor 
Price 100 

Minorder  1 

QuantityInPrice 1 

Unit Fp 

QuantityInUnit 10 

VAT 25 

Compareprice 10 

CompareUnit Styck 

Pricetype Contract 

= 1 konsumentförpackning innehållande 10 pennor till priset av 100 SEK.  

Det minsta man får beställa är en Konsumentförpackning med 10 pennor. Jämförpriset 

påvisar att 1 penna kostar 10 SEK. 

Priset presenteras som: 100/1*1 = 100 SEK 

 
Pris för 1st penna. Minsta man får beställa är 10 styck pennor. 
Price 10 

Minorder  10 

QuantityInPrice 1 

Unit Styck 

QuantityInUnit  1 

VAT 25 

Compareprice 10 

CompareUnit Styck 

Pricetype Contract 

=1st penna till priset av 10 SEK.  

Det minsta man får beställa är 10 st pennor. Moms är 25%. Priset är ett kontrakt pris. 



Priset presenteras som 10/1*10 = 100 SEK 

 

 
Pris för 10 pennor med prisbas 10. Minsta man får beställa är 10 styck 

pennor. 
Price 100 

Minorder  10 

QuantityInPrice 10 

Unit Styck 

QuantityInUnit 1 

VAT 25 

Compareprice 10 

CompareUnit Styck 

Pricetype Contract 

= 10 st pennor till priset av 100 SEK.  

Det minsta man får beställa är 10 st pennor. Moms är 25%. Priset är ett kontrakt pris. 

Priset presenteras som 100/10*10 = 100 SEK 

 

 

 

 

 


