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DriveNows först i Sverige med stafettkörning mellan användare för 

att slippa parkera 

 

Stockholm den 8 juni, 2017 – DriveNow är först i Sverige med att införa stafettkörning, en 

ny överlämningsfunktion som kallas ”handshake”, där bildelare kör fram bilen till nästa 

användare och då slipper parkera. Användarna hittar varandra i realtid på bilens display och 

genom appen, och redan vid resans start är det enkelt att ange att man önskar lämna över 

bilen vid sitt slutmål. 

- DriveNow är först på marknaden med att lansera stafettkörning som teknisk lösning. Den 

nya funktionen, som vi kallar handshake ska göra det enklare och snabbare att bildela, 

samtidigt som kunderna slipper leta efter parkering. Det fungerar lika enkelt som att vänta på 

en taxi, säger Fredrik Ellsäter, vd på DriveNow i Sverige. 

En ny undersökning gjord av EasyPark visar att nära 9 av 10 bilister tycker att det är svårt 

eller mycket svårt att hitta en p-plats i Stockholm. Dessutom har det visat sig att upp till 30 

procent av köbildningarna i större städer utgörs av söktrafik, där bilister letar parkeringsplats. 

- Alla som kört bil i Stockholm vet vilken tid och energi det kan ta att hitta en parkeringsplats. 

Handshake-funktionen är en av alla de saker vi aktivt jobbar med för att underlätta 

trafiksituationen i Stockholm, säger Fredrik Ellsäter. 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bilister-lattare-att-hitta-parkering-efter-nya-p-avgifterna/repqez!aPo06H7KTKpMhGCf3WbugA/
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Handshake gör att användarna slipper leta parkeringsplats samtidigt som en väntande kund 

snabbare hittar en bil, även när ingen bil för tillfället är parkerad i närheten. Dessutom får 

användarna fler bilar att välja på. 

Så använder du DriveNows Handshake-funktion 

• För att använda funktionen, anger du ditt slutmål i appen eller fordonet när du ska 

påbörja din resa samtidigt som du anger att bilen är tillgänglig för överlämning. 

• Förutsättningen för aktivering är att slutmålet ligger inom DriveNows 

verksamhetsområde. När du har startat navigationen på displayen i bilen, visas 

DriveNow-bilen i appen redan innan den nått destinationen med en beräknad 

ankomsttid.  

• Om en annan kund bokar bilen medan du kör, får du ett meddelande på 

displayen. Den väntande kunden kan samtidigt hålla koll på när bilen är framme. 

• När ni möts bekräftar du att bilen ska tas över av en ny förare på bilens display 

medan den andra kunden gör detsamma i sin app. På så sätt avslutas din hyra 

och den nya användaren påbörjar sin hyra.  

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. 
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