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Tilbud på Q8 Købekort
Vi har hermed fornøjelsen af at sende dig tilbud på brændstof og vask. Tilbuddet er
baseret på oprettelse af Q8 Købekort, som kan bruges til køb af bl.a. brændstof og vask
på Q8 Servicestationer og F24 Automatanlæg i Danmark. Læs mere om de mange
fordele, anvendelsesmuligheder og kortvarianter nedenfor.
Vi kan tilbyde jer følgende rabataftaler:

Rabat på benzin

90 øre pr. liter inkl. moms

Rabat på diesel

120 øre pr. liter inkl. moms

Rabat på vask

30 % på 1-turs vaskekort hos Q8 stationer.
På F24 automatanlæg vaskes til nettopris.

Betalingsbetingelser

Faktura: Lb. mdr. + 10 dage eller PBS: Lb. mdr. + 1 dag

Rabatberegning

Rabatten beregnes på Q8s gældende listepriser.
Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter.

Løbetid

Aftalen er gældende fra underskrift og til den opsiges af en af
parterne. Opsigelse skal ske med én måneds varsel.
Dette tilbud er gældende i en måned fra dags dato.

Priskrig

Ved priskrig, faktureres standerprisen såfremt den er lavere end
Q8’s listepris minus kortrabatten.
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Koncepter og funktionaliteter
Aftalen giver dig udover rabatter adgang til en lang række koncepter og funktionaliteter,
som er udviklet specielt til erhverv.
QvikTanken®

Hos Q8 kan du altid komme hurtigt videre. Tank døgnet rundt eller spring
®
køen over ved og betale via QvikTanken , som er vores betalingsautomat,
der findes ved alle standere. Indsæt kort, tast pinkode, start tankning.

QvikVasken®

Dit Q8 kort er også et vaskekort. Betal vasken direkte ved vaskehallen på
vores betalingsautomat. Mens bilen bliver vasket byder vi altid på gratis
kaffe i butikken, ligesom vores bilplejemidler kan lånes gratis.

Valgfri pinkode

Du kan altid ændre din pinkode – ring til vores automatiske telefonhjælp
på
7033 8888, eller få den ændret på servicestationen.

Faktura

Den månedlige faktura giver dig et detaljeret overblik over forbruget,
udspecificeret på varegrupperne benzin, diesel, vask og butiksvarer.
Fakturaen indeholder også et overblik pr. bil (kort).
På www.Q8.dk kan du altid hente kopier af dine seneste fakturaer.
Vi tilbyder flere former for elektronisk fakturering. Løsningerne kan tilpasses
dine specifikke behov.

Netværk

Q8 kortet kan bruges på alle Q8 Servicestationer og F24 Automatanlæg i
Danmark. Det giver et netværk på ca. 240 anlæg.
Kortet kan også bruges på OKQ8 i Sverige og på Teboil stationer i Finland.

GPS koordinater

På vores hjemmeside kan du downloade vores stationers placering, lige til
og lægge på din GPS.
Link: http://www.q8.dk/Butik/Find+Servicestation/GPS.aspx

Personaleaftale

Med en firmaaftale hos Q8, er der mulighed for, at indgå rabataftaler som
kommer personalet til gode. Vi har flere modeller for sådanne aftaler.
Kontakt nedenstående for nærmere info.
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Forskellige korttyper alt efter behov:
Q8 Kundekort
Køb af benzin, miljødiesel, autogas samt alle øvrige typer af varer op til kr.
2.000 pr. køb. Heraf må dagligvarer dog max. udgøre kr. 800. Serviceydelser,
billeje og reparationer op til kr. 5.000 pr. køb. Betaling ved Storebælts- og
Øresundsforbindelsen op til kr. 2.600. Kan anvendes på alle Q8 Servicestationer
og F24 Automatanlæg i Danmark, OK/Q8 i Sverige, samt på alle betjente
Teboil stationer i Finland.
Q8 Firmakort
Køb af benzin, miljødiesel, autogas, smøreolie, bilvask og kør-videre-produkter.
Serviceydelser og reparationer op til kr. 2.000 pr. køb. Kan anvendes på alle Q8
Servicestationer og F24 Automatanlæg i Danmark, OK/Q8 i Sverige, samt på
alle betjente Teboil stationer i Finland.
Firmakort Plus
Køb af benzin, miljødiesel, autogas, smøreolie, bilvask og kør-videre-produkter,
flaskegas og Kraks Kort. Serviceydelser og reparationer op til kr. 2.000 pr. køb.
betaling ved Storebælts-og Øresundsforbindelsen op til kr. 2.600. Kan
anvendes på alle Q8 Servicestationer og F24 Automatanlæg i Danmark,
OK/Q8 i Sverige, samt på alle betjente Teboil stationer i Finland.
Transportkort
Køb af miljødiesel, smøreolie, bilvask og kør-videre-produkter*. Kan
anvendes på alle Q8 Servicestationer og F24 Automatanlæg i Danmark,
OK/Q8 i Sverige, samt på alle betjente Teboil stationer i Finland.
* Kør-videre-produkter = køler- karburator- og sprinklervæske, petroleum, låseolie,
isfjerner, el-pærer, viskerblade, sikringer, ventilatorremme og autobatterier.
De anførte beløbsgrænser er pr. køb.

Jeg håber tilbuddet lever op til dine forventninger. Har du spørgsmål eller kommentarer,
er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
Distriktschef
Annette Larsen
Mobil: 45992071 / Mail: al@q8.dk
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Ansøgning – Q8 Købekort
Firmanavn:
Adresse:
Postnr. og By:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-mail:

CVR.nr.:

CPR.nr. (ved I/S eller enkelmandsvirksomhed SKAL navn og cpr.nr.
udfyldes på indehaveren):

Oplysninger om pengeinstitut
Navn:

Reg.nr.:

Konto:

Anslået årsforbrug af diesel i liter:

Anslået årsbrug af benzin i liter:

Anslået køb pr. måned i kr.:

Fakturagebyr: NEJ

Fakturarente: NEJ

Betalingsmåde: Faktura pr. mail: _______________________ Betalingsservice Faktura .
Se i øvrigt betalingsbetingelser på www.q8.dk

Korttyper
stk. Kundekort

stk. Firmakort

stk. Transportkort

stk. Firmakort Plus

Tekst på kortet linie to (f.eks. personnavn, bilen reg.nr., etc.):
Kort 1

Kort 2

Kort 3

Kort 4

Øvrige aftaler:

Undertegnede bekræfter, at ovenstående firmaoplysninger er korrekte og er bekendt med betingelserne for Q8 Købekort.
Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller lignende og er kun gældende i Danmark.
Dato:

Underskrift:

Forbeholdt Q8
Org.kode:

5079

Rabat benzin:

Salgs-/kundeansvarlig: 78/78
B-Konto:
1728288

90
Fritekst (f.eks. b-konto):

Rabat diesel:
120
Vask:

Fritekst (f.eks. b-konto):
30%

Dato:

Dato:

Indsendt af:
Annette Larsen

Godkendt (underskrift):
Side 4

