
 

 

 

Persbericht 

DriveNow gelanceerd in Milaan 

 DriveNow introduceert eerste locatie in Italië op 19 oktober  

 Introductie van 480 voertuigen in een gebied van 126 km2  

 Auto’s ook beschikbaar voor Brusselse klanten 

 

Milaan, 6 oktober 2016 - DriveNow, de carsharing joint venture van de BMW Group en SIXT SE, 

introduceert zijn services op 19 oktober in de Italiaanse wereldstad Milaan. Vanaf dat moment kunnen 

geregistreerde gebruikers een auto huren en zich – wanneer het hen uitkomt en zonder boeking vooraf – 

verplaatsen van A naar B in en rond Milaan. Om te beginnen zullen er 480 BMW- en MINI-modellen 

beschikbaar zijn in een gebied dat in totaal 126 km2 beslaat. De komende maanden wordt het wagenpark 

uitgebreid met de eerste twintig elektrische BMW i3-modellen. Initieel bestaat het wagenpark in Milaan 

uit de BMW 1-serie, BMW Active Tourer, BMW Convertible, MINI (vijfdeurs), MINI Convertible en MINI 

Clubman.  

“Milaan is een leidende stad op het gebied van cultuur, media en mode, en vormt het financiële hart van 

Italië. Met meer dan een miljoen inwoners en een grote verkeersdrukte, leent de stad zich uitstekend 

voor free-floating carsharing,” zegt Nico Gabriel, Managing Director van DriveNow. “De stad huist 

progressieve, moderne en liberale inwoners. Dit is een groep die over het algemeen openstaat voor 

concepten zoals DriveNow”, voegt Co-Managing Director van DriveNow Sebastian Hofelich toe.  

Omdat de DriveNow-auto’s wereldwijd beschikbaar zijn voor alle geregistreerde gebruikers, kunnen ook 

Belgische DriveNow-klanten voortaan gebruik maken van de Milanese auto’s. De carsharing-service kost 

31 cent per minuut, en bijzondere modellen, zoals de BMW Active Tourer, kosten 34 cent per minuut. 

Voor kort parkeren op het moment dat de auto in gebruik is, rekent DriveNow 20 cent per minuut.  

 



 

Met meer dan 700.000 klanten in tien steden, en 4700 voertuigen, is DriveNow één van ’s werelds 

grootste carsharing-bedrijven. In Duitsland is DriveNow marktleider, met inmiddels meer dan een half 

miljoen klanten. Dankzij de BMW i3 bestaat ongeveer twintig procent van het wagenpark uit elektrische 

auto’s. 

Meer informatie is te vinden op www.drive-now.com.  

Over DriveNow 

DriveNow, de carsharing joint venture van BMW Group en Sixt SE, is beschikbaar in verschillende Europese steden 
en verhuurt op basis van het free-floating-principe verschillende hoogwaardige premium voertuigen van de 
merken BMW en MINI. De voertuigen zijn op te pikken en weer achter te laten op elke locatie binnen een 
afgebakend zakelijk gebied. Maar liefst meer dan een half miljoen geregistreerde klanten vinden en reserveren een 
voertuig met de DriveNow-app of via de website en kunnen de service in meerdere steden gebruiken. DriveNow 
beschikt over een wagenpark van meer dan vierduizend voertuigen in München, Berlijn, Düsseldorf, Keulen, 
Hamburg, Wenen, Londen, Kopenhagen en Stockholm. Twintig procent daarvan zijn elektrische BMW i3-modellen. 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat één DriveNow-voertuig ten minste drie privéauto’s vervangt. 
Zo draagt DriveNow bij aan het ontlasten van de verkeerssituatie in steden. 
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