
Opladning offentligt

Q8 tilbyder 
el-opladning 
overalt
Du kan lade med os, der hvor du har brug 
for det – om det er hjemme, på arbejdspladsen 
eller på farten. 

Vi sætter lynladere op på alle bemandede 
Q8 stationer frem mod 2026 og tilbyder en 
række ladeløsninger til privat og erhverv. 

NYHED

Læs mere om 
lynladning på stationerne,

 og alt du skal vide om 
opladning på

Q8.dk/opladning-elbil 

Opladning arbejdsplads

Opladning 
på farten

Opladning 
hjemme

Oplad på farten 
	Ét kort til både el og  brændstof

		Tre Q8 stationer i hovedstadsområdet får  
lynladere til elbiler i løbet af efteråret 2021 

		I 2022 udvider vi netværket yderligere med min. 
25 stationer fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland

		Adgang til +170.000 ladelokationer i  
+30 lande med med appen Q8 Opladning

Oplad i en fart
	De nye Q8 lynladere får en effekt  
 fra 150 kW, hvilket er omtrent tre  
 gange mere end en almindelig 
 hurtiglader 

	De hurtige ladestandere passer  
 til alle elbiler og sikrer, at du 
 kommer hurtigt videre 
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HARDWARE &
INSTALLATION

TILPASSEDE
BETALINGS- 
LØSNINGER

FJERNOVERVÅGNING &
SERVICE AF LADERE

ADGANG TIL OFFENTLIGE 
LADESTANDERE

LAST-
BALANCERING

LADESTATISTIK
VIA PORTAL

24/7 KUNDESERVICE

ÉN SAMLET FAKTURA

Oplad din bilflåde med os 
Flere virksomheder og offentlige organisationer skifter deres 
flåde ud med elbiler for at bidrager til den grønne omstilling 
og her er muligheden for opladning en vigtig faktor. 

Med vores fleksible og enkle ladeløsninger, sikrer vi hurtig 
og nem opladning af din bilflåde. 

Vi hjælper hellere end gerne med rådgivning, installation  
og drift af ladestationerne og tilbyder support døgnet rundt, 
så du altid kan holde din bilflåde kørende. 

Charge Amps Aura 22 kW 

	2 x 22 kW ladeeffekt

	Fremstillet af genanvendt  
 aluminium 

	Lastbalancering mellem udtagene

	Wifi / 4G forbindelse

Charge Amps Halo 11 kW 

	11 kW ladeeffekt

	Fremstillet af genanvendt  
 aluminium 

	7,5 m fast kabel

	Wifi opkobling
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Læs mere om vores fleksible løsninger til opladning 
for virksomheder og organisationer på
Q8.dk/erhverv/opladning-elbil

Fleksible ladeløsninger 
til erhverv
Løsninger til virksomheder • offentlig opladning

VÆLG LADEPRIS
FOR ANVENDERE


