
Bildelningsföretaget DriveNow utmanar 
Hertz och Avis 
 

 

Rata vanliga hyrbilar, dyra priser och kör istället en ny BMW. Under jullovet tar DriveNow upp 
kampen med biluthyrningsföretagen, och lanserar hyrpaket så att stockholmare kan lämna staden 
och köra upp till 60 mil under 3 dygn för 1999 kronor. Som vanligt ingår fri parkering på de flesta 
platserna i Stockholm. 

Erbjudandet gäller från den 23:e – 26:e december. För ett dygn kostar DriveNows bilhyra 1 299 
kronor, för två dygn 1 499 kronor och för tre dygn 1 999 kronor. 

Även de miljövänliga elbilarna, BMW i3, ingår i priset. Över 2 500 personer har prövat att köra elbil 
för första gången, tack vare DriveNows BMW i3or i Stockholm . 

DriveNow är en ny typ av bildelningstjänst där bilarna hyrs och lämnas tillbaka på valfri plats. Idag 
finns tjänsten, som ägs av BMW Group och Sixt, i tio europeiska städer utöver Stockholm: Berlin, 
Bryssel, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Köpenhamn, London, Milano, München och Wien. I Stockholm 
har DriveNow 300 bildelningsbilar. Tjänsten är mycket enkel och smidig att använda. Initialt behöver 
kunden registrera sig, sedan kan bilarna reserveras via DriveNow-appen, på telefon, eller på 
DriveNows hemsida. Kunden öppnar upp bilen direkt via telefonen och lämnar sedan tillbaka den på 
den plats som passar bäst. Parkeringen och bensinen ingår alltid i minutpriset oavsett stad och 
medlemskapet gäller i alla städer där DriveNow finns.   

 

 

 



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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