Nyhed: Meyers bagværk hos Q8
Plastfri emballage

Frem mod sommer rykker
Meyers-brandet og det velkendte
kvalitetsbagværk ind på samtlige
107 bemandede Q8-stationer i
Danmark.
Vi skifter hele vores sortiment af brød og
kager ud med økologiske produkter fra
Meyers, og det gør Q8 til den største kæde
i Danmark med 100 procent økologisk
bagværk. Hindbærsnitter, ølandsboller og
meget mere kommer nu hos din lokale Q8.

Læs mere om Meyer’s Bagværk her >

Tidligere når du købte et måltid på en Q8station, fik du det måske med i en PE-coated
pose, behandlet med plastik på indersiden,
for at holde den tæt. I fremtiden vil du opleve
samme praktiske egenskaber, men poserne er
nu 100 % fri for plastik.

Med det nye
Firmakort Plus EL får
du ét kort til alt
Kortet til dig, der allerede har eller
overvejer at anskaffe elbil. For med det nye
Erhvervskort får du ikke bare de samme
fordele som med Firmakort Plus, men du kan
også bruge det som betalingskort, når du
oplader din elbil i vores ladenetværk.

Læs mere >

 å rabat på brændstof
F
og vask

Find nærmeste
ladestation
Q8 har åbnet lynladere i Viborg, Esbjerg,
Frederikshavn, Aalborg og på Tagensvej i
København. Alene i år åbner de første 28
stationer med minimum 142 ladepunkter.
Du kan altid se en samlet oversigt over
Q8-stationer med lynladere, og hvor vi
i nærmeste fremtid åbner endnu flere
lynladere. Vi opdaterer løbende oversigten.

Se oversigten over lynladere på Q8 >

Læs mere >

Starbucks månedskort
Hos Q8 får du vejens bedste månedskort. Alle
de varme drikke fra Starbucks, du har lyst til
for kun 299 kr.* om måneden.
*1 kop pr. time. Gælder Tall og Demi.

Gennem en rabat
aftale med Q8 sparer
du penge på brændstof og vask, når du
tanker med dit Q8kort 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/taxi4x27

Starbucks månedskort >
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