
Døgnåben kundeservice på 
telefon 7012 8888

Kundeservice sidder klar til at modtage din bestilling og 
svare på spørgsmål alle dage døgnet rundt!

Rådgivning
Når det drejer sig om tilbud, 

vejledning om udstyr og spørgsmål i 
forbindelse med samarbejdet, har du kontakt 
med en kompetent og erfaren distriktschef.
Jørgen Overgård, joov@Q8.dk, 2172 4159

Har du brug for mere teknisk information kan vores 
produktteknikere hjælpe. Du er altid velkommen til at kontakte 
Produktservice for at høre nærmere om vores produkter.
produktservice@Q8.dk, 4599 2572

Produkter
Q8 diesel og fyringsolie kommer fra Nordsøen, 

mens alle smøremidler er produceret på en af vores 
smøreoliefabrikker i enten Belgien, Italien eller Sverige. 
Alle Q8 smøreolier udvikles på det internationale 
forskningscenter Rotterdam. Produktservice i Danmark 
arbejder tæt sammen med centret og foretager løbende 
kvalitetskontrol.

Levering fra dag til dag
Du kan bestille produkter fra dag til dag. Bestillinger 

på hverdage kan leveres den efterfølgende hverdag, hvis du 
blot bestiller:

· smøreolie inden kl. 13

· diesel/fyringsolie inden kl. 16

Q8.dk
På Q8.dk/smoreskemaer kan du hurtigt finde de 

anbefalede smøreskemaer til alle typer og modeller af 
køretøjer og maskiner.

På Q8.dk/login kan du hurtigt og nemt bestille smøreolie, 
diesel og fyringsolie. Her kan du også administrere dine 
kort og få et samlet overblik over fakturaer og kontoudtog.

Q8 købekort
Med Q8 købekort kan du tanke med rabat

på 240 Q8 stationer og F24 automatanlæg
landet over. Du får også fast rabat på vask.  
Den månedlige faktura er rente- og gebyrfri.

• Op til 57% rabat på smøremidler

• Q8 købekort med rabat· 135 øre på benzin inkl. moms· 137 øre på diesel inkl. moms· 30% på bilvask

Rabataftale hos Q8

Hos Q8 får du altid

Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S

Landbrugsdiesel og fyringsolie
• Fra 700 til 2.499 liter: Rabat på 1.650 kr. pr. 1000 liter 

ekskl. moms
• Fra 2.500 liter: Rabat på 1.750 kr. pr. 1000 liter ekskl. 

moms 

Transport- og entreprenørolie

• Over 700 liter: Rabat på 1.300 kr. pr. 1000 liter ekskl. moms

Smøremidler og købekort




