
Med vårt nya kort Business Basic El vill vi underlätta övergången från fossildrivna 
till eldrivna fordon. Kortet samlar alla drivmedelsköp, både flytande och el, på en  
och samma faktura. Du får dessutom en smidig hantering av drivmedelsför-
månen när du blippar kortet på din uppkopplade hemmaladdbox från OKQ8. 
På så sätt skickas korrekt statistik för din förmånsbil till arbetsgivaren.

Laddutrustning för 
hemmet och på 
arbetsplatsen 

Sveriges största nätverk* 
av Neste MY Förnybar 
Diesel (HVO100)

Sveriges största nät-
verk* för biogas med 
71 stationer

1 000 laddplatser  
för elbilar över  
hela Sverige*

Hyrbilar som körs 
på el, biogas och 
HVO100

Solpaneler som ger 
dig 100 % fossilfri 
elförsörjning

HVO100

Så hjälper vi dig att 
göra skillnad

*Tillsammans med våra samarbetspartners

 Alla drivmedel på samma faktura

 9 Elbilsladdning

 9 Bensin, diesel,   
 E85, fordonsgas

 9 AdBlue

 9 Motorolja

 9 Spolarvätska

 9 Parkering

 9 Biltvätt

 9 Trafikprodukter

 9 Biltillbehör

 9 Service och däck

 9 Bil- och släphyra

 9 Gasol

 9 Öresundsbron

Business Basic El − ett riktigt bra kort
 » + 1 000 laddplatser i Sverige och + 25 000 i övriga Europa

 » Möjlighet att ladda hos flera andra stora aktörer som  E.ON, ICA m.fl.

 » Enkelt att starta laddning; blippa bara kortet på någon av de publika  
 laddarna i OKQ8:s nätverk eller på din uppkopplade OKQ8-laddbox hemma

För mer information

Många användningsområden

Business Basic El passar företag som har elbilar och/eller laddhybrider men 
även de som är på väg att byta från fossildriven till eldriven fordonsflotta. 
Kortet samlar alla drivmedelsköp, både flytande och el, på samma faktura.

Kostnaden för elbilsladdning redovisas per kort och månad på faktura, 
på samma sätt som för parkering. Laddningskostnad varierar eftersom 
respektive aktör inom nätverket har egen prissättning. I appen OKQ8 El-
bilsladdning kan du enkelt navigera dig till närmaste laddstation och där 
framgår även kostnad per kWh.

 » OKQ8.se/elbilsladdning

 » 020-65 65 65

Ladda ned appen OKQ8 Elbilsladdning här:
iPhone        Android

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

