
Gratis parkering i Stockholm 

 

Bildelare med DriveNow parkerar gratis i Stockholm. Stockholms nya trafikplan med höjda 
parkeringsavgifter, berör inte bildelningstjänsten DriveNows kunder. Som kund hos DriveNow 
inkluderas alla avgifter i ditt låga körpris. Hos DriveNow kör du nya BMW eller MINI från 4,50 
kronor per minut. 

I centrala Stockholm kan timparkering kosta 50 kronor per timme. Förutom högre avgifter så har 
även avgiftstiderna utökats till mellan 7 och 19. 

Allt ingår i bildelning med DriveNow: 

1. Inga förpliktelser. Inga bränslekostnader. Bara att köra. Bensin, kilometerkostnader, parkering, 
försäkring - allt ingår. 

2. Du hoppar in i bilen, kör och lämnar den - var du vill inom DriveNows verksamhetsområde. Du 
hittar och reserverar en bil i närheten, var du än befinner dig. Det är enkelt med DriveNow-
appen på din smartphone, surfplatta, dator eller så ringer du oss. 

3. Du parkerar bilen och avslutar din bokning på gatan. Med DriveNow behöver du inte använda 
förbestämda parkeringsplatser. 

DriveNow är ett helhetskoncept för dig som vill ha flexibel tillgång till bil, utan att behöva äga en 
egen. DriveNow ägs av BMW och Sixt. DriveNow erbjuder en flexibel och smidig användning av en 
modern bilpark som består av bilar från BMW och MINI. DriveNows kunder väljer den bil som passar 
bäst för tillfället, sätter sig bakom ratten och kör. 

DriveNow är skräddarsytt för Stockholm. Det enda du behöver göra för att få tillgång till en bil är att 
registrera dig online. Allt du behöver som DriveNow-kund är en smartphone eller surfplatta med 



DriveNow-appen installerad. Den kan du använda för att hitta och reservera en bil i närheten. När du 
bokar en bil är den reserverad till dig kostnadsfritt i 15 minuter. Du kan också spontant välja en ledig 
bil och köra iväg. DriveNow kräver inte att du bestämmer i förväg hur länge bokningen ska vara. Du 
betalar bara för den tiden som bilen var i användning och kan därefter avsluta användningen genom 
att parkera bilen gratis på nästan alla platser inom verksamhetsområdet där parkering är tillåten. 

Kostnader för bränsle och parkeringsbiljetter är inkluderade i DriveNow-priset. Alla DriveNow-bilar 
tankas, städas och servas regelbundet. Bilarna har även ett permanent parkeringstillstånd så du 
behöver inga parkeringsbiljetter. Utöver det behöver du som DriveNow-kund inte besvära dig med 
försäkring eller fordonsskatt. DriveNow-bilarna är försäkrade för varje resa och du kan också välja till 
självriskreducering. 

 

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. 
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