
Vi sætter lynladere op på alle bemandede Q8 stationer 
frem mod 2026 og tilbyder en række ladeløsninger  
til privat og erhverv.

✔  De nye Q8 lynladere får en effekt fra 150 kW, hvilket er omtrent tre  
gange mere end en almindelig hurtiglader

✔  De hurtige ladestandere passer til alle elbiler

✔  Ét Q8 kort til både el og  brændstof (kommer snart)

✔   I 2022 udvides netværket med min. 25 stationer på Sjælland, Fyn og Jylland

✔  Adgang til +170.000 ladelokationer i +30 lande med appen Q8 Opladning

Opladning arbejdsplads

Opladning 
på farten

Opladning offentligt

Opladning 
hjemme

Oplad der hvor du har brug for det 

Q8 tilbyder 
el-opladning overalt Q8.dk/erhverv/opladning-elbil

Scan koden og læs mere om 
vores fleksible løsninger til 

opladning for virksomheder 
og organisationer.

Det er enkelt 
at køre på el
✔  Undgå administration 

Vi hjælper med den månedlige overførsel 
mellem arbejdsgiver og medarbejder for 
forbrugt strøm

✔  Installation af ladere 
Vi tilbyder rådgivning til ladeløsning, 
 installation af ladere og drift

✔  Ét kort til det hele (kommer snart) 
Meget snart kan du med Q8’s nye kort 
tanke både el og brændstof og anvende 
vores ladenetværk via appen

✔  Ambitiøs udruling af lynladere  
Opladning af elbil på Q8 stationer over 
hele Danmark

Vi hjælper hellere end gerne med rådgivning, 
installation og drift af ladestationerne og 
tilbyder support døgnet rundt, så du altid kan 
holde din bilflåde kørende.

Hent appen  
Q8 Opladning
Med appen Q8 Opladning får 
du adgang til hele Q8’s oplad
ningsunivers, når du er på farten. 

I appen kan du bl.a.: 

✔  Se kort over ladestandere i hele Europa 

✔  Betale med dit betalingskort

✔  Starte og afslutte din opladning

Download allerede i dag på Google Play og 
App Store.
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Tank og betal 
med Q8 appen
Du kan nu bruge ’Q8 app’ til at betale for 
brændstof på  vores standere på alle Q8 og 
F24 sta tioner i Danmark. Tilføj blot dit Q8/ F24 
kort, Apple Pay, Dankort, Visakort eller Master
card, så kan du betale direkte ved standeren. 

 Få rabat på brændstof  
og vask

 

Gennem aftalen med 
Q8 sparer du penge 
på brændstof og vask, 
når du tanker med 
dit Q8 kort på en af de 475 Q8, F24, Shell eller 
Shell Express stationer. 

Læs mere om aftalen og bestil på  
www.Q8.dk/dkkv
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