
Dansk Kennel Klub                                           

 
         

Udfyld bestillingskortet og kom med i aftalen 
Udfyldes med blokbogstaver og indsendes til ansogning@q8.dk 

              

 Navn:                                                                                                                                       

  

 Org.: 6203  Salgs distrikt 78/78  
                     B-konto 1728288 

 Adresse: 

 

 Postnr.:                                By:     
              

 Tlf.nr.(privat):                             Tlf.nr.(arbejde):                        Cpr.nr.(skal angives):  
 

      _ 
 

    

 

 Er i forvejen kunde hos Q8 

 

Kundenr.  
 

Få et Q8 købekort til køb på servicestationer  

 
Undertegnede bestiller herved: 
 

              ____  stk. Q8 Kundekort                       RABATTER: Benzin  87 øre inkl. Moms pr. liter 

                                                                                                   Diesel  101 øre inkl. Moms pr. liter 

             ____  stk. Q8 Firmakort PLUS                                    Vask      25 % på 1 turs vask 

 
Rabatterne beregnes på Q8´s gældende listepris. Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter.  
Ved priskris, faktureres standerprisen såfremt den er lavere end Q8´s listepris minus kortrabatten.  
 

 Pengeinstitut (skal altid oplyses): 
Navn:  
 
Reg. nr:                       Kontonr.:   

 For kort udstedt iht. Aftalen mellem Kuwait Petroleum (Danmark) A/S og XX gælder følgende betalingsbetingelse. 
 

 Rentefri betaling over BS/Girobank (bank, sparekasse, giro). Q8 giver besked til dit pengeinstitut.   
 
 

                                  

Ønskes bilens reg.nr. eller lignende på kort og faktura, skal teksten anføres her: 
  
 

Køb pr. måned anslås til (skal angives) kr.:  
 

 
 

Korttyper og anvendelsesmuligheder. 

 

Købekort udstedt af Kuwait Petroleum (Danmark) A/S kan anvendes ved betaling af varer og tjenesteydelser på Q8 og F24 Servicestationer i Danmark og på 
OK/Q8 Servicestationer i Sverige samt på betjente Teboil stationer i Finland. 
 
Q8 Firmakort +: Kortet kan anvendes ved køb af motorbrændstof og motorolie, sprinklervæske, smøring, olieskift samt bilvask. Endvidere også Krakkort 

samt Flaskegas. Mindre reparationer og nødvendige reservedele - dog max. Kr. 2000,- pr. køb. Kortet kan også bruges som betalingsmiddel 
på Storebælt og Øresund. Ligeledes også som betalingsmiddel i Lufthavnsparkering i Billund og Kastrup 
  

Q8 Kundekort: Alle varer op til kr. 2000,- heraf må kioskvarer max. Udgøre kr. 800,-. Serviceydelser, billeje og reparationer op til kr. 5000,- pr. køb., men 

kan også bruges som betalingsmiddel på Storebælt og Øresund. Ligeledes også som betalingsmiddel i Lufthavnsparkering i Billund og 
Kastrup 

  
 
 

Såfremt du har spørgsmål til kortets muligheder, kortbestemmelser eller andet, er du velkommen til at 
kontakte Q8 kundeservice på følgende telefon 80 20 88 88 
 

      
 
Undertegnede er indforstået med bestemmelserne for Q8 købekort, som forefindes på Q8 hjemmeside under henvisning til 
efterfølgende direkte link www.q8.dk 
 
Dato: ________________                           ____________________________________________ 
                                                                                                       Underskrift 

              
 

               

http://www.q8.dk/

