
Nytt från DriveNow: 

Ny parkering för elbilar vid Stockholms 
Centralstation 

Från den 24 oktober erbjuds alla DriveNows elbilsförare att parkera bekvämt vid Stockholms 
Centralstation. Projektet, som är ett samarbete med Jernhusen, gör det möjligt att parkera och 
ladda elbilen i citykärnan, någon minut från tåg och tunnelbana, direkt söder om Centralstationen.  

Parkeringen omfattar idag fyra platser reserverade för eldrivna bildelningsbilar, vilket förenklar 
övergången mellan olika miljövänliga transporter i staden.  
 
− Det behövs fler laddplatser i Stockholm så att fler ska kunna köra elbil. Centralstationen är ett nav 
för resande och passar perfekt för att många fler nu får möjlighet att testa hur smidigt och roligt det 
är att köra eldrivet, säger Fredrik Ellsäter, vd på DriveNow.  
 
Enklare än bilpool, billigare än klassisk hyrbil 
DriveNow är en bildelningstjänst, med 300 toppmoderna bilar från BMW och MINI, utplacerade i 
Stockholm. Kunderna kan enkelt se var de olika bilarna befinner sig, reservera dessa, köra iväg och 
betala per använd minut (från 4,50 kronor). Vid Centralen erbjuder DriveNow och Jernhusen gratis 
parkeringsplatser strax söder om Centralstationen, markerat med grönt. 
 
− DriveNow vill bidra till att alla kan förflytta sig med moderna och miljövänliga bilar och enbart 
betala när man använder bilen. DriveNows bilar fungerar i hela staden och till viktiga knutpunkter 
utanför staden, som flygplatser och varuhus, däribland IKEA i Kungens Kurva, säger Fredrik Ellsäter.  
 
Bakom satsningen finns Jernhusen som i samarbete med Stockholms Stad, Samtrafiken, DriveNow 
och MoveAbout inleder ett gemensamt arbete för att främja fler miljövänliga transporter i 
Stockholm. Vattenfall deltar också i satsningen genom att installera ladd-stationen där bilarna ska 
laddas. 

 
Mobilen är bilnyckeln 
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. Under 
oktober 2016 är det gratis att bli kund, du registrerar dig enkelt på www.drive-now.com  
 
Så fungerar tjänsten:  
Genom DriveNows app kan användaren hitta och reservera en bil direkt i sin mobil. Bilarna står 
parkerade vid Centralstationen eller på Stockholms gator. 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, 
under oktober är det gratis.  

 För att hitta närmaste elbil 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. 

http://www.drive-now.com/


 Du betalar bara per minut, inga fasta månadskostnader eller abonnemangsavgifter.  
 
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  
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. 
 

 

https://se.drive-now.com/#!/press/images
https://se.drive-now.com/#!/press/images
mailto:Marie.Angselius@drive-now.se
http://www.drive-now.com/
http://www.facebook.com/DriveNow

