Hver dag er en rejse

Nu kan Q8 erhvervskunder
også tanke hos Shell
Fra 1. november kan du også bruge
dit Q8 Erhvervskort hos Shell
Q8 og Shell har indgået en aftale, der giver dig
flere fordele i det daglige. Nu kan du nemlig bruge
dit Q8 Erhvervskort på samtlige Shell og Shell Express
stationer i hele landet. Og du tager dine fordele
med dig! Aftalen gælder også den anden vej.

Her er de vigtigste punkter i aftalen:
• Brug erhvervskortet* på Q8, F24, og nu Shell
og Shell Express
• Din normale rabat på brændstof og vask
følger med, men gælder ikke øvrige varer
• Du modtager stadig samme faktura,
uanset hvor du tanker
• Aftalen gælder kun i Danmark

Har du ikke allerede et Q8 kort?
Bestil nemt og hurtig her

>

Q8’s app er den
perfekte co-driver til
din mobil

Danmarks største netværk
af bemandede stationer

• Aftalen er gældende fra 1. november på
alle stationer
*Erhvervskortet gælder korttype Firma, Firma Plus og Transport.
Hvis du har et Q8 Kundekort, kan du helt gratis få ændret det
til et af vores erhvervskort, som omfatter denne aftale.

Starbucks on the go

• Hjælp til at finde alle stationer i hele landet

Nu kan du tage verdens mest berømte kaffe
med på farten og glæde ganen med lækker
kaffe, te eller chokolade lavet på de ingredienser,
Starbucks selv bruger, inklusiv 100% Fairtrade
espresso roast kaffe.

• Adgang til gode tilbud, QvikOffers,
på alle Q8-servicestationer

Husk at du kan købe vores lækre Starbucks
kaffe for kun 20 kr., når du tanker.*

• Kørevejledninger til stationer via Apple Maps

*Gælder kun tall kopstørrelse

App’en giver dig:

Med den nye aftale kan du bruge dit Q8 Erhvervskort
på 470 stationer i landet – den nærmeste station
er sjældent langt væk.

• Overblik over åbningstider og services på
alle Q8-servicestationer, fordelt over hele
Danmark.

Q8 Log ind giver dig fuldt
overblik over forbruget
Med Q8 Log ind kan du:
• Få en samlet oversigt over dine fakturaer og kontoudtog
• Administrere dine Q8 kort
(bestil/spær kort, ændre pinkode og se alle transaktioner)
• Se dit CO2-regnskab
(indtast kilometerregnskabet, og beregn CO2-udslippet)

Hent app’en i App Store og Google Play

• Holde styr på brugere
(administrér rettigheder og invitér nye brugere)
• Oprette alarmer
(tilmeld dig forskellige notifikationer på mail eller sms)
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