
Tak for elsnakken på 
eCarExpo22
Nu er eCarExpo slut for i år, og vi tager 
en ladepause og kigger tilbage. Der var 
elektrisk stemning hele weekenden, og der 
var konstant summen på vores stand. Tak til 
alle besøgende. Vi ses til næste år - og indtil 
da, så tag gerne fat i os, hvis du vil vide mere 
omkring vores ladeløsninger.

Oplad på over 4.500 
ladepunkter
Appen Q8 Opladning giver adgang til +4.500 
offentlige ladepunkter i Danmark og endnu 
flere i Europa. Vi er godt i gang med at instal-
lere lynladere på samtlige 107 bemandede 
Q8-stationer. Vi har lynladere i alle regioner – 
og der kommer hele tiden flere til. I november 
har vi sat strøm til Q8-stationerne på Toms-
gårdsvej i København, i Lystrup og Farum.  

Oplad overalt
Med Q8 Firmakort Plus EL kan jeres ansatte 
nu både lade på farten, på arbejdspladsen 
og derhjemme, hvis I vælger en løsning med 
hjemmelader. Her hjælper vi samtidig med at 
sikre arbejdsgiverbetaling på den strøm,  
I bruger til at oplade firmabilen.

Book et uforpligtende møde med vores 
rådgiver Mike Grønvold på 4599 2385 eller 
mike.gronvold.pedersen@Q8.dk., og få gode 
råd til at finde den helt rigtige ladeløsning. 

Nye boller på tanken
Duften og smagen af nybagt bagværk er 
noget helt særligt, og den kan du opleve 
dagen lang hos Q8. Brødet fra Meyers er bagt 
af korn, der er dyrket økologisk i Norden. Og 
dejens lange hævetid gør smagen dybere. 

Så sænk farten og drej af mod din Q8-station 
og smag vores lækre økologiske Bagværk fra 
Meyers.

Læs mere om ladeløsninger >

Se liste over Q8-lynladere > Se udvalg af Bagværk fra Meyers >

Den søde juletid 
(er kalendertid)
Vær med i vores julekalender, hvor du hver 
dag til og med juleaften kan vinde dejlige og 
hyggelige gaver. 

Hver dag i julemåneden får du en e-mail med 
et link til dagens spørgsmål, og svarer du 
rigtigt, er du med i lodtrækningen om dagens 
præmie. 

Jo flere rigtige svar, desto større chance for 
at vinde hovedpræmien: 1 stk. gavekort på 
12.000 kr. til Q8.

Tilmeld nu >
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 Få rabat på brændstof  
og vask

 

Gennem en rabat-
aftale med Q8 sparer 
du penge på brænd-
stof og vask, når du 
tanker med dit Q8-
kort på en af de +475 Q8, F24, Shell eller Shell 
Express  stationer i hele Danmark.

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