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Kör bilen via mobilen: 

DriveNow introducerar Sveriges första digitala bildelningstjänst – 

inga nycklar eller kort – allt görs i din app 

Stockholm den 12 februari, 2018 - Bildelningstjänsten DriveNow, från BMW och Sixt, 

slopar plastkorten och blir därmed Sveriges första helt digitala bildelningstjänst där mobilen 

är navet för att boka och köra en bil. Bland de 13 länder där DriveNow finns så är Sverige ett 

av de länder som är först ut att helt digitalisera tjänsten. 

- Vår målsättning är att vara den bästa bildelningstjänsten i Sverige. Flexibel bildelning ökar 

stort bland yngre storstadsbor som är varma anhängare av delningsekonomin. De är smarta 

och vill inte äga en bil med höga kostnader, samtidigt som de vill ha friheten att köra när de 

vill, Fredrik Ellsäter, vd på DriveNow.  

Alla de viktigaste funktionerna är nu samlade i appen; användarna kan välja att tanka, ladda, 

avsluta och parkera hyran direkt i mobilen. Dessutom visar appen nu också körminuter i 

realtid (eller återstående körtid inom ett bokat timpaket).  

Med de nya uppdateringarna av appen kommer användarna också enklare att kunna 

använda DriveNow utomlands – genom att kunna acceptera de lokala villkoren direkt i 

mobilen.  

-  8 av 10 användare i Stockholm nyttjar redan i första hand appen när de kör DriveNow, då 

de tycker att det är snabbare och bättre. Det - i kombination med de tydliga miljöfördelarna - 

gör att vi nu slopar plastkorten helt, säger Fredrik Ellsäter. 

 

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 tolv europeiska städer utöver 
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Stockholm: Berlin, Bryssel, Düsseldorf, Hamburg, Helsingfors, Köln, Köpenhamn, Lissabon, 

London, Milano, München och Wien. DriveNows bilflotta består av över 6000 premiumbilar 

från BMW och MINI, och elbilsmodellen BMW i3 finns i samtliga städer. Mer än en miljon 

registrerade kunder använder DriveNows friflytande bilpool. I Stockholm har DriveNow 300 

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 eller på telefon. 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. 

 

Presskontakt:  

Elin Sivard 
 
Mobil: +46 (0)7305 50 150 

Växel: +46 (0)8 205 220 

Email: drivenow@angseliusronn.se 

 


