Voor uw gemak,
laat uw portefeuille

op zak.

Bent u zelfstandige
of rijdt u met een
firmawagen?
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Mobiel Tanken?
Lekker makkelijk!
Goed nieuws: voortaan tankt u mobiel met uw Q8 Liberty card. Laat uw portefeuille dus
gerust in uw zak zitten: u hebt alleen nog uw smartphone nodig. Ook uw Smiles ziet u
automatisch in uw account verschijnen! Zo bent u nog vlugger weer de baan op.
Nieuwe klant of vervangende kaarten? Dan kunt u binnen de 24 uur* al beginnen met
tanken! Gemakkelijk en snel.
Wilt u ook beginnen met Mobiel Tanken? Koppel eerst uw Q8 Liberty card aan de Q8
smiles-app. U hoeft dit maar één keer te doen en het is zo gedaan. Vraag daarvoor uw
persoonlijke code aan uw fleetmanager. Bent u zelfstandige? Dan kunt u de code direct in
uw Q8 Liberty Web vinden.

Zo koppelt u in één minuut uw
Q8 Liberty card aan de app:
1. Ga in uw Q8 smiles-app naar ‘Mijn kaarten’
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2. Selecteer ‘Voeg een kaart toe’ en kies voor ‘Q8 Liberty card’.
3. Geef de laatste 6 cijfers van uw Q8 Liberty card-nummer en uw beveiligingscode in.
Klaar! U kunt nu Mobiel Tanken.

Benieuwd hoe dat moet?
Bekijk meteen het filmpje met instructies
via q8liberty.be/nl/mobiel-tanken-kaarthouders

Om mobiel te tanken hebt u de laatste versie van de Q8 smiles-app nodig.
Download ’m via de App Store of via Google Play.

*Binnen de 24 uur of de eerstvolgende werkdag en onder voorbehoud van een getekend SEPA-mandaat.

Mobiel Tanken
en Smiles sparen,
ook als particulier!
Gebruikt u uw Q8 smiles account om
privé te tanken?
Ook dan tankt u eenvoudig mobiel. U kunt namelijk meerdere bank- en kredietkaarten
aan de Q8 Smiles-app koppelen en eentje als favoriet aanduiden. Dat doet u zo:
1. Ga naar ‘Uw kaarten’.
2. Klik op een kaart.
3. Klik op ‘Instellen als favoriete kaart’.
De kaart staat klaar voor uw volgende tankbeurt.

> Begin ook met mobiel tanken

En uw Smiles?
Die worden automatisch aan uw Q8
smiles account toegevoegd!
Ontdek er alles over op:
q8liberty.be/nl/smiles.
Vragen? Mail naar
cardsupport@q8.be.

Mobiel Tanken
aan de pomp
Hebt u uw Q8 Liberty card gekoppeld aan uw Q8 smiles-app?
Dan hoeft u niet langer te zoeken naar uw kaart of uw kilometerstand te
onthouden. U tankt bij alle Belgische Q8-stations voortaan gemakkelijk
met uw smartphone!

Elke keer dat ietsje meer.

