
Nu kan Stockholmare köra DriveNow i Bryssel 
 
Stockholm, den 6 juli 2016 – DriveNow, BMWs och Sixts bildelningstjänst, expanderar nu till den 
tionde staden i Europa. DriveNow är den första friflytande bilpoolen i Bryssel. Flottan består av 300 
BMWs och MINIs på ett område på 55 kvadratkilometer. 
 
− Bryssel är Europas huvudstad och det politiska och ekonomiska centret i Belgien. Bryssel är tätt 
bebott med över en miljon invånare och har påtagliga trafikproblem, som kan lösas genom 
friflytande bilpooler som DriveNow. Dessutom reser många Stockholmare till Bryssel, och passar alla 
resenärer som vill vara mobila och flexibla, säger Fredrik Elsätter, vd på DriveNow. 
 
DriveNow i Bryssel finns på en yta av 55 kvadratkilometer som förutom Bryssels innerstad innefattar 
Ixelled, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Staint-Gilles, Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, 
Woluwe-Saint-Pierre, Evere och Uccle. Initialt finns BMW 1-serie, BMW Active Tourer och MINI 3-
Dörrar i flottan. 
 
Bilarna kan även användas av utländska kunder. Avgiften för DriveNows bilar är 33 cent per minut 
och 19 cent per parkeringsminut. Bilarna kan öppnas med DriveNow-appen, ett DriveNow-kundkort 
eller ett BMW-kreditkort. 
 
Med över 600 000 kunder och 4 500 fordon är Driva Now bland de största bildelningstjänsterna i 
världen. I Sverige har tjänsten lanserats i oktober 2015 och sedan dess ökat antalet kunder till xx. I 
Tyskland har bolaget varit lönsamt sedan 2014. 
 
För mer information kontakta: 
Marie Angselius 
Marie.Angselius@drive-now.com  
M: +46 (0)709 40 58 37 
www.drive-now.com  
www.facebook.com/DriveNow 
 
Om DriveNow 
DriveNow, är en flexibel carsharingtjänst från BMW Group och Sixt som finns i flera europeiska 
städer. DriveNow erbjuder ett utbud av premiumbilar från BMW och MINI. Bilarna kan hyras och 
lämnas tillbaka på den plats som passar användaren bäst inom verksamhetsområdet. Användarna 
kan enkelt öppna och boka bilarna direkt via DriveNow-appen. Genom BMW i3 erbjuder DriveNow 
dessutom en helt eldriven mobilitetslösning i alla städer där tjänsten finns tillgänglig, München, 
Berlin, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Wien, London, Köpenhamn, Stockholm och Bryssel. 
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