
Bildelningstjänsten DriveNow expanderar till IKEA Kungens Kurva 
 
Stockholm, 10 oktober 2016 − IKEA Kungens Kurva blir det första IKEA varuhus som man kan 
bildela till när DriveNow utökar sitt verksamhetsområde. Förutom IKEA Kungens Kurva ingår även 
Arlanda och Bromma flygplats utanför Stockholm stad.   
 
IKEA Kungens Kurva har reserverat fyra speciella parkeringsplatser för kunder som kommer till 
varuhuset i DriveNow-bilar, varav två är för elbilarna.  
 
Elbilarna, av modellen BMW i3, går enkelt att hitta i DriveNow-appen genom att använda bilfiltret. 
Via appen går det även att reservera och öppna bilarna.  
 
– Det känns det fantastiskt kul att IKEA erbjuder kunderna ett miljösmart bildelningsalternativ, säger 
Fredrik Ellsäter, vd för DriveNow Sverige. Bildelning är ett flexibelt transportmedel och när man väljer 
eldriven bil så kör du utan utsläpp.  Laddplatser är en förutsättning för att ännu fler ska kunna köra 
grönt, så DriveNow välkomnar IKEAs laddstationer. 
 
BMW i3 är helt eldriven, vilket gör körningen tyst, bekväm och hållbar. För att säkerställa att bilen 
finns kvar efter shoppingrundan kan kunderna välja DriveNows 3-timmars paket. Hyran kan också 
avslutas på IKEAs nya parkeringsplatser för DriveNow-bilarna. 
 
DriveNows kunder hyr bilar för användning under kortare perioder för användning i och runt staden. 
Inga nycklar behövs utan du hittar närmaste bil i appen, öppnar den med ditt kundkort eller appen 
och hoppar in och kör. Du betalar per minut och det kostar endast när du använder bilen. 

Så fungerar tjänsten:  
Genom DriveNows app kan användaren hitta och reservera en bil direkt i sin mobil. Bilarna står 
parkerade på Stockholms gator, eller exempelvis vid IKEA Kungens Kurva. Användare behöver varken 
hämta eller lämna bilen vid en specifik hyrstation.  
 
• Gå med genom att gå in på drive-now.com. Registreringsavgiften är vanligtvis 290 kronor, för 
 IKEA Family medlemmar är det gratis och då ingår dessutom 30 gratisminuter.  
• För att hitta närmaste i3 går du in i appen, trycker på bilfilter och väljer BMW i3. För att öppna 
 bilen använder du DriveNow-appen eller ditt kundkort. 
• Du kan köra var du vill, parkera var du vill och avsluta bokningen där det passar dig bäst inom 

DriveNows verksamhetsområde. 
• När bilen har 20 procent kvar av batteriet får du en fråga om du vill hjälpa oss att ladda bilen 

− laddar du bilen får du 20 bonusminuter som tack för hjälpen. Närmaste laddningsstation hittar 
du enkelt i DriveNow-appen eller i bilens navigation. 

• Du betalar bara per minut, inga fasta månadskostnader eller abonnemangsavgifter.  
• DriveNow kommer finnas på plats på IKEA Kungens Kurva 14 till 15 oktober för att svara på frågor 

och erbjuda registrering på plats.   
 
Du hittar mer information på: drive-now.com. För tillgång till pressbilder: https://se.drive-
now.com/#!/press/images.   
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Marie Angselius 
Marie.Angselius@drive-now.se   
M: +46 (0)709 40 58 37 
www.drive-now.com  
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www.facebook.com/DriveNow 
 
Om DriveNow 
DriveNow, är en flexibel bildelningstjänst 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 reservera bilarna direkt via DriveNow-appen. Genom BMW i3 erbjuder 
DriveNow dessutom en helt eldriven mobilitetslösning i alla städer där tjänsten finns tillgänglig, 
München, Bryssel, Berlin, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Wien, London, Köpenhamn, Milano och 
Stockholm. 
 

http://www.facebook.com/DriveNow

