
App + Företagskort = Förarens verktyg för laddning på resa

App, OKQ8 Elbilsladdning

• Appen används endast för att hitta laddstationer där det går att ladda med OKQ8 Företagskort för elbilsladdning, 

ca 1.200 laddplatser i Sverige. Appen används ej för att starta laddning med, det görs med OKQ8 Företagskort. 

• Se pris, effekt (kW), typ av uttag samt tillgänglighet på de olika laddstationerna.

• Filtrera sökresultatet för att hitta laddstationer som passar ert behov.

• Ladda ner appen: iPhone eller Android

• Så här gör du för att registrera ett användarkonto i appen (OBS! Valfritt att skapa ett användarkonto).

1. Öppna appen och klicka på ”Profil”.

2. Kicka på ”Logga in” och sedan på ”Registrera dig”. 

3. ”Payment Card Information”. Registrera ett bankkort (ex Visa el Mastercard). Det går inte att registrera ett OKQ8 Företagskort för elbilsladdning.

4. Efter slutförd registrering måste man bekräfta sitt användarkonto via ett mail som kickas till den registrerade mailadressen.

5. När användarkontot är skapat och man är inloggad i appen kommer de förmånligare priserna som erbjuds via OKQ8 Företagskort för elbilsladdning att visas i appen. 

6. Väl på plats vid laddstationen betalas laddningen med OKQ8 Företagskort för elbilsladdning genom att blippa kortet. På så sätt tar ni del av de förmånligare priserna.

OKQ8 Företagskort för Elbilsladdning

• Kortet ger access till ca 1.200 laddplatser i Sverige samt ca 25.000 i övriga Europa, passar företag som har elbilar och/eller laddhybrider.

• Vid användning av kortet kan arbetsgivaren välja om man vill samla alla drivmedelsköp, både flytande och el, samt tvätt och tillbehör på samma faktura eller om man vill 
dela upp inköpen så att exempelvis drivmedlet faktureras hem till anställd medan tvätt och tillbehör faktureras till arbetsgivaren. 

• Kostnaden för laddning redovisas per kort och månad på faktura.

• Laddningskostnad varierar eftersom att respektive aktör inom nätverket har egen prissättning. Använd appen för prisinformation. Som registrerad användare i appen ser ni 
det lägre pris som OKQ8 erbjuder till sina företagskunder som laddar via OKQ8 Företagskort, det priset är ca 10-15% lägre än ordinarie pris.

• Enkelt att starta laddning; blippa bara OKQ8 Företagskort för elbilsladdning (RFID) på någon av de publika laddarna i OKQ8s nätverk eller på din uppkopplade OKQ8-laddbox 
hemma.

https://apps.apple.com/us/app/okq8-elbilsladdning/id1484918898
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okq8.elbilsladdning

