
Sökande

Telefon E-postadress

Organisationsnummer Önskad kredit

Kontaktperson

Adress Postnummer Ort

Företagets fullständiga namn enligt registreringsbevis

IfylleS vId autogIro  Konto som pengarna ska dras ifrån.

Bankens namn Postgironr eller bankkontonr inkl clearingnr

Ort och datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande TEXTA

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag bekräftar att jag tagit del av och godkänner ”allmäna villkor” som finns på okq8.se .  
Jag är medveten om att ansökan kommer att genomgå en kreditprövning.

Vårt kundnummer:Vi är redan kund hos OKQ8

fakturaSätt tIllval
En faktura för 
varje kort/bil

En faktura för 
samtliga kort/bilar Samlingsfaktura Kontakt med säljare önskasKort med obligatoriskt  

mätarinställningsinslag

välj typ av kort

Företagskort Antal: 

Dieselkort Antal: 

Förar-/Fordonskort Antal: Drivmedelskort 1 Antal: Drivmedelskort 2 Antal: 

Stationskort Antal: 

Ansökan OKQ8 Företagskort.

✁

IfylleS av okQ8
Ankom OKQ8 den Kundnummer

Kort reg den

Stationsnummer

Erhållen säkerhet

Avtalsnummer

Godkänd kredit

Kampanjnummer

Sälj ID

Ange station:

Erbjudande till dig som medlem i delbranschföreningen SLR.
Visste du att OKQ8 och Delbranschföreningen SLR har tecknat 
ett nytt förmånligt avtal som du har möjlighet att ta del av? I 
nedan tabell ser du vilka rabatter på drivmedel och andra 
produkter som ingår i avtalet.

Rabatt på över 700 tankställen
Med OKQ8 Företagskort får du tillgång till Sveriges största 
stationsnät och all service det innebär. Du kan enkelt tanka på 
våra stationer och även OKQ8 -märkta VOLVO- och EON- 
stationer och få rabatten avdragen direkt på fakturan.

Ett eller fler kort – gör så här
För att kunna ta del av dina avtalsrabatter på våra stationer behöver 
du ett OKQ8 Företagskort. Om du inte redan har ett kort, skaffar 
du det enkelt genom att fylla i nedanstående ansökan och skicka in 

den till oss. Har du redan ett OKQ8 Företagskort? Fyll endast i ditt kund- 
nummer och företagsnamn och skicka in ansökan så ansluter vi dig till avtalet.

OKQ8 Företagskort ger dig valfrihet och flexibilitet
OKQ8 Företagskort finns i sex olika varianter med olika funktion, 
bekvämlighet och säkerhet. Kortet erbjuder dessutom olika typer av 
fakturamodeller, för enklare administration och bättre kostnads kontroll. 
Allt efter ditt eget och ditt företags behov.

OKQ8- för en mer hållbar bilism 
På våra stationer kan du hitta alternativa drivmedel som värnar både om 
miljön och om din ekonomi. Du hittar bland annat nedan alternativ: 
RME - Förnybart drivmedel av raps och rybs, kan användas i dieselmotorer. 
Alkylatbensin - Utvecklad för att ge låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. 
Etanol E85 - Drivmedlet som kraftigt reducerar utsläpp av växthusgaser. 
Fordonsgas - En kombination av biogas och naturgas presenterar ett av 
de renaste drivmedlen som finns i dagsläget.

Har du några funderingar? Ring oss på: 020-65 65 65 eller mejla till 
foretagskort@okq8.se. Du kan också besöka vår hemsida okq8.se.
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Ev. märkning av kort bifogas med ansökan.
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Ansök
idag!

Bensin ��������������46 öre/liter

Dina rabatter på stationerna (inkl moms):*

Diesel ��������������. 85 öre/liter Biltvätt.......................10%

* Ovanstående rabatt gäller vid direktfakturering till slutkund. Rabatten ges på vårt företagspris. Aktuellt pris finns alltid på vår hemsida: okq8.se/foretag. Lokala prisvariationer kan förekomma där pumpriset är lägre 
än vårt företagspris minus din rabatt, du betalar då det lägsta alternativet. Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.           

Motorolja ������������..�...10%
Trafikprodukter �����...10%
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OKQ8 AB
Företagskort

Svarskort
Kundnummer 170056328
774 20 Avesta
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Företags-
kort

Drivmedels- 
kort 1

Drivmedels- 
kort 2

Diesel- 
kort

Fordons/ 
Förarkort

* Automattvätt, Tvätta Själv och Snabbtvätt.
** Glykol, Spolarvätska, K-sprit, Tvättsvamp, Avfettning, Snöborste, Isskrapa, Torkarblad, Säkringar, Glödlampor.

✁

OKQ8 Företagskort.
Vilket kort passar dina behov bäst?

med bilen

För hela livet med bilen

Bensin, E85 & 
Fordonsgas ✔ ✔ ✔ ✔

Diesel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ADblue ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Motorolja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Biltvätt* ✔ ✔ ✔ ✔
Trafikprodukter** ✔ ✔ ✔ ✔
Parkering ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Öresundsbron ✔ ✔
Service & däck ✔
Bil- & släphyra ✔
Gäller även på 
Q8 i Danmark ✔
Övriga produkter 
& tjänster ✔


	Namnlös



