
Hver dag er en rejse

7 nye Q8 og F24 stationer i 2018
Vi udvider netværket i Danmark med 
7 nye stationer på motorvejsnettet

I samarbejde med Vejdirektoratet er Q8 igang med 
at klargøre byggeriet af 7 nye motorvejsstationer 
rundt omkring i Danmark som vist på kortet.  
Vi har selvfølgelig sikret os de nye stationer også 
kan håndtere tung trafik og modulvogntog, og det 
betyder vi også udvider vores netværk for vogn-
mænd og speditører.

Over 275 stationer i hele Danmark

 
Vi har et stor netværk af stationer, og de nye 
anlæg skal ligge på motorvejsnettet i Midtjylland, 
Nordjylland og Nordvestsjælland. Flere af dem bli-
ver placeret på rastepladser ved motorveje, der er 
blevet anlagt eller udvidet inden for de senere år.  
5 lokationer bliver til F24 automatanlæg og 2  
til Q8 servicestationer.

Q8’s app er den perfekte
co-driver til din mobil
App’en giver dig:
• Hjælp til at finde stationer i hele landet  

- ikke kun Q8.

• Adgang til gode tilbud, QvikOffers, på alle  
Q8-servicestationer.

• Kørevejledninger til stationer via Apple Maps.

• Overblik over åbningstider og services på alle Q8-
servicestationer, fordelt over hele Danmark.

GoEasy plejer din motor
GoEasy er allerede lanceret på alle vores 240 
stationer i landet. Med Q8’s nye brændstoftype 
GoEasy, plejer du din motor, hver gang du tanker. 
Tank din bil i topform 240 steder - vi er altid lige i 
nærheden.

Starbucks on the go
Nu kan du tage verdens mest berømte kaffe med 
på farten og glæde ganen med lækker kaffe, te 
eller chokolade brygget på de ingredienser, Star-
bucks selv bruger, inklusiv 100% Fairtrade kaffe. 
Husk, vores erhvervskunder har særlige fordele. 

Opret dig som bruger med dit eget Q8 Log ind
Med Q8 erhvervs selvbetjening kan du finde alle relevante oplysninger om dine bestillinger,  
overvåge forbruget, tjekke alle regninger og give et log ind til dine kollegaer. 

Her kan du  
• Se og administrere dine Q8 kort og konti. 
• Få fuldt overblik over forbruget  
• Bestille levering af diesel og fyringsolie 
• Modtage fakturaer og udtog 
• Tjekke dit CO2-regnskab  
• Se mere om brugeradministration her 

Find altid din nærmeste station på www.Q8.dk

Hent app’en i App Store 
og Google Play
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7 nye stationer
i 2018 

- en del af et europæisk 
stationsnetværk på mere 

end 600 stationer

IDS anlæg

IDS anlæg med AdBlue

Modulvogntog kan tanke

Q8 Servicestation

F24 Automat

Q8 Servicestation
med IDS anlæg

F24 Automat
med IDS anlæg

Vildmosen V

Springstrup N
Springstrup S

Kalbygaard Skov N

Kalbygaard Skov SSøby ØSøby V

Hver dag er en rejse

https://www.youtube.com/watch?v=iiodoE-RZ0Q

