
Landbrugsdiesel og fyringsolie
•  Fra 700 til 2.499 liter: 

Rabat på 2.250 kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms
•  Fra 2.500 liter: 

Rabat på 2.350 kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms

Transportdiesel
•  Fra 700 - 5.900 liter: 

Rabat på 1.600 kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms

Entreprenørdiesel
•  Fra 700 - 5.900 liter: 

Rabat på 1.900 kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms

Q8 købekort med rabat 
• 155 øre pr. liter på benzin inkl. moms

• 170 øre pr. liter på diesel inkl. moms

•  30% på bilvask

Bestil din Q8 købekort på www.Q8.dk/DLF

RABAT-
AFTALE

Q8 Danmark A/S  ·  Arne Jacobsens Allé 7  ·  2300 København S  ·  www.Q8.dk

Levering fra dag til dag
Bestil på en hverdag - og vi leverer den efterfølgende  
hverdag, hvis du bestiller:
• Smøreolie inden kl. 13
• Diesel/fyringsolie inden kl. 16
Ring allerede nu til vores Kundeservice døgnet rundt 
på tlf. 7012 8888 eller få en aftale med en af vores
distriktschefer.

Q8.dk
På www.Q8.dk/smoreskemaer finder du nemt vores anbefalin-
ger på smøremidler til netop dine køretøjer og maskiner. 
På www.q8.dk/q8-login/ kan du hurtigt og enkelt bestille 
smøremidler, diesel og fyringsolie. Og du kan administrere 
dine kort - og har et samlet overblik over kontoudtog samt 
rente- og gebyrfrie fakturaer.

Q8 købekort
Med dit Q8 købekort kan du tanke med rabat hos Q8 og F24. 
Og med et Q8 erhvervskort* også på samtlige Shell og Shell 
Express stationer i hele landet - dvs. du kan tanke på 475  
stationer i hele Danmark. Din normale rabat på brænd-
stof og vask følger med (ingen vaskerabat på F24 og Shell 
Express), men gælder ikke øvrige varer og kun i Danmark. 
*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.

Rådgivning
Har du spørgsmål eller brug for tilbud og vejledning  
om udstyr, kan du kontakte en af vores distriktschefer.
Handler det om teknisk information, kan du altid  
kontakte produktservice på produktteknik@Q8.dk eller  
tlf. 4599 2572 for at høre nærmere om vores produkter.

 

Jørgen
Overgaard  
Vestjylland
Tlf. 2172 4159 

Jim Ibsen
Nord- og
Østsjælland
Tlf. 2120 6825 

Kristian
Herborg 
Østjylland
Tlf. 4527 5042  

Kim Dereck
Vestsjælland,
Fyn og øer
Tlf. 2440 8878 

SJÆLLAND, FYN OG ØERNE JYLLAND
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Spar mange penge med
Dansk Limousine Forenings
aftale med Q8

Hos
Q8 får du

altid:

http://Q8.dk/DLF?utm_source=dlf&utm_medium=pdf&utm_content=partneraft&utm_campaign=foraarskampagne_2021
http://Q8.dk/smoreskema?utm_source=dlf&utm_medium=pdf&utm_content=smoreskema&utm_campaign=foraarskampagne_2021
http://www.q8.dk/q8-login/?utm_source=dlf&utm_medium=pdf&utm_content=login&utm_campaign=foraarskampagne_2021

