
Kør lydløst...  
...med BMW i3 hos DriveNow. 

Kompromisløs bæredygtighed. 
100 procent elektrisk - ingen forurening. 

Når du kører i en BMW i3 udleder du ingen CO2. Men bæredygtigheden 

stopper ikke der. BMW i3 er designet udelukkende med bæredygtighed  

i tankerne: Lav emission, effektiv letvægtskonstruktion og bygget af 

bæredygtige materialer. Få en unik og miljøbevidst køreoplevelse.

Strømlinet og adræt - den ideelle bybil.
Visionært design og perfekt egnet til dynamisk bykørsel. 

Stor afstand mellem akslerne. Lille venderadius. Lavt tyngdepunkt.  

BMW i3 leverer en sand elektrisk go-kart-følelse samtidig med, at den 

byder på masser plads. Adræt og kompakt overbeviser den - især ved 

bykørsel. Gas op og ned og oplev følelsen af kun at have én pedal. Gør  

Dynamisk, stille og fuld af muligheder.
Kom i gang og nyd det. 

Den fuldkommen elektriske BMW i3 tilbyder med sin eDrive-teknologi en 

kraftfuld og dynamisk køretur, der ikke er til at slå. Vores biler er fulde af 

muligheder: 4 sæder, 5 døre, navigation, fartpilot, smartphone-tilkobling, 

innovative funktioner, der bare venter på at blive opdaget. Og der er gratis 

parkering på alle offentlige parkeringspladser uden tidsbegrænsning inden 

for operationsområdet.



Opladning af BMW i3.

ladepunkt på skærmen i bilen under ”Navigation”. Hvis bilens batteri kommer 

langt ned i rækkevidde, vil bilen via skærmen fortælle, at du kan optjene 

20 bonusminutter, hvis du efterlader bilen korrekt tilsluttet en ladestander.

Hvis bilen har en rækkevidde på mindre end 15 km, når du afslutter din tur, 

så skal du tilkoble bilen en ladestander før du kan afslutte turen.

Afslutning af opladningsproces.
Åbn bilen med dit kort. Tag derefter stikket ud  

af selve bilen og herefter af ladestanderen. 

Læg kablet på plads i bagagerummet. Indtast 

din PIN-kode. Start bilen og nyd turen.

Start af opladningsproces.
Når du ankommer til ladestanderen, slukker du 

motoren og vælger “afslut tur & oplade”. Tag kablet 

ud af bagagerummet og placer det røde E.ON-mær-

ke på ladestikket oven på det røde E.ON-mærke på 

ladestanderen - sådan låses ladestanderen op. 

Ladekablet.
Når ladestanderen er låst op, skal du koble lade-

kablet til både bil og ladestander. Stikket med det 

røde E.ON-mærkat sættes i ladestanderen, mens 

stikket med DriveNow-mærkaten sættes i bilen. 

Ladestikket på bilen sidder der, hvor du normalt 

ville fylde brændstof på en almindelig bil. 

“Jeg lader“.
Når du har koblet bilen korrekt til ladestan deren 

vil et blåt lys begynde at blinke rundt om lade- 

stikket på bilen. Det betyder, at bilen er korrekt 

tilsluttet og er begyndt at lade op. Du kan herefter 

afslutte din tur på normal vis ved brug af dit 

kundekort, så bilen låses.


