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Nytt hos DriveNow – inför gratispaus 

 

Stockholm den 30 maj, 2017 – BMW och SIXTs bildelningstjänst DriveNow gör det möjligt 

för fler att på ett enklare sätt använda sig av bildelning. Med en fri pausfunktion kan bildelare 

lämna bilen utanför verksamhetsområdet och pausa hyran gratis mellan kl. 21-06 söndag till 

torsdag. 

- I praktiken finns det inga rent geografiska begränsningar för var du åker med din DriveNow. 

Du kan nyttja bilen obegränsat och köra hem till villan utanför innerstaden och pausa hyran 

över natten, säger Fredrik Ellsäter, vd på DriveNow i Sverige. 

DriveNows kunder betalar från 4,50 kronor per använd minut. Man kan pausa hyran när som 

helst för 2,50 kronor per minut. Parkeringskostnaden alltid inkluderad inom 

verksamhetsområdet, men pausar du hyran utanför området betalar du som bildelare för 

parkeringsavgiften själv.  

-Vi har sett en ökad efterfrågan kring att använda bildelning även i Stockholms 

kranskommuner och vill göra våra bilar tillgängliga för så många som möjligt. Många av våra 
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användare bor utanför Stockholms innerstad men använder redan bilarna för kortare 

transportsträckor i jobbet eller för ärenden i stan, säger Fredrik Ellsäter. 

DriveNow tittar kontinuerligt på hur verksamhetsområdet kan utvidgas - bland annat genom 

att föra löpande diskussioner med Stockholms stad och kranskommuner kring 

parkeringsplatser. Tillgängligheten för bildelning är en viktig fråga för att minska det privata 

bilägandet och därmed antalet bilar och trafik på Stockholms gator, där bildelningen växer 

fram som ett billigare och mer miljövänligt alternativ att ta sig fram. 

DriveNow är mycket billigare än taxi. En typisk bilresa en kväll i Stockholm på 15 minuter kan 

skilja upp till 270 kronor. Med DriveNow kostar det från ca 67, 50 kronor – att jämföra med en 

taxiresa som kan kosta 338 kronor. 

PRISJÄMFÖRELSE 

Bolag Typresa dag* Typresa kväll* 

DriveNow 67,50 kr 67,50 kr 

Taxijakt 239 kr 279 kr 

Taxi Dices 249 kr 299 kr 

Taxi 020 249 kr 306 kr 

Taxi Kurir 266 kr 338 kr 

Onecab 295 kr 324 kr 

Taxi Stockholm 280 kr 325 kr 

Topcab 275 kr 315 kr 

*Angivna priser är beräknade utifrån en typresa, som är 10 km och tar 15 minuter. De två taxorna är dels 

bolagens billigaste dagtaxa, dels taxan som gäller fredagar kl. 21.00. Källa: Taxipriser.se. 

Såhär fungerar det: 

• Registrering - Du registrerar dig som kund hos DriveNow. Efter det kan du köra allt 

ifrån elbil, en liten MINI till en stor BMW ActiveTourer. 300 nya BMW och MINI finns i 

Stockholm. 
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• Hitta närmaste bil med DriveNows app. Hoppa in i bilen, betala bara per minut du 

använder den och när du är klar lämnar du den vart du vill inom DriveNows 

verksamhetsområde. Du parkerar gratis på laglig gatuparkering inom 

verksamhetsområdet* och bränslet ingår. 

• Köra till flyget? Du kan alltid reservera en bil utan kostnad i 15 minuter innan du vill 

använda den. Natten till varje vardag mellan 21.00-06.00 är det gratis att reservera 

eller pausa en pågående hyra, inom eller utanför verksamhetsområdet. 

• Verksamhetsområdet. Området där du kan hitta bilarna och avsluta din hyra kallar 

DriveNow för verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet kan du pausa din 

hyra. I Stockholm har DriveNow ett ungefär 50km² stort område som stäcker sig från 

IKEA i Kungens kurva vidare till Centralen, Kista och Arlanda. Du kan antingen se 

området direkt i appen, klicka på kartvy och aktivera ”verksamhetsområdet”, på 

hemsidan eller i bilen. 

• Flygplatserna - Du kan både hämta och lämna DriveNows bilar på Arlanda och 

Bromma flygplats på någon av de anvisade parkeringsplatserna. 

• Internationell tillgänglighet - Du kan dessutom fortsätta köra bil i ytterligare tio 

europeiska städer: Berlin, Bryssel, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Köpenhamn, London, 

Milano, München och Wien. 

* Gäller inte på Q-park platser. 

 

För mer information besök www.drive-now.com/se/sv/  

--- 

Om DriveNow: 

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 tretton europeiska städer utöver Stockholm: Berlin, 

Bryssel, Düsseldorf, Hamburg, Helsingfors, Köln, Köpenhamn, Lissabon, London, Milano, München 

och Wien. DriveNows bilflotta består av 5 900 premiumbilar från BMW och MINI, och elbilsmodellen 

BMW i3 finns i samtliga städer. Mer än 970 000 registrerade kunder använder DriveNows friflytande 

bilpool. I Stockholm har DriveNow 310 bildelningsbilar. Enligt flera studier ersätter varje DriveNow-bil 

minst tre privatägda bilar, viket bidrar till att förbättra trafiksituationen och trängseln i staden. 

   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 med appen, kör dit den ska och lämnar sedan tillbaka den på den plats som passar bäst. 

Allt ingår i minutpriset - parkering, försäkring och bensin - oavsett stad, och medlemskapet gäller i alla 

städer där DriveNow finns. 

 

http://www.drive-now.com/se/sv/
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Presskontakt:  

Marie Angselius 

Marie.Angselius@drive-now.se  

M: +46 (0)709 40 58 37 

www.drive-now.com  

www.facebook.com/DriveNow 
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