
Kör ljudlöst...  
...med en BMW i3! 

Miljövänlig utan kompromisser. 
100 % elektrisk. 0 % utsläpp.

Genom att välja en BWM i3 orsakar du inga utsläpp. Och det är inte bara när 

du kör som du är miljövänlig – produktionen av BMW i3 ger lägre utsläpp än 

för andra bilar, bilen har en effektiv lättviktskonstruktion och är byggd av 

miljövänliga material. Upplev både körglädje och ett gott samvete med 

DriveNow och BMW i3!

Strömlinjeformad och smidig =  
Den perfekta stadsbilen.
BMW i3 är fantasifullt designad och perfekt för att uppfylla de krav som 

ställs på en bra stadsbil. Lång hjulbas, liten svängradie, låg tyngdpunkt. 

BMW i3 ger en go kart-känsla och erbjuder ett generöst utrymme för förare 

såväl som för passagerare. Tack vare att den är så smidig och kompakt 

passar den utmärkt i stadstrafik. Accelerera och bromsa in mjukt med en 

och samma pedal. Gör dig redo för en elektrisk upplevelse nu!

Dynamisk. Tyst. Fullt utrustad körning.
Kom igång och njut!

Den helt elektriska BMW i3:an har en eDrive-teknologi som erbjuder en 

dynamisk och kraftfull upplevelse. Modellerna i DriveNow-flottan är fullt 

utrustade: fyra säten, fem dörrar, backvarnare, farthållare, parkeringshjälp, 

backkamera, automatisk klimatanläggning och många fler innovativa 

funktioner.



Ladda BMW i3.
Om bilen har en räckvidd på mindre än 30 km får du gärna 
hjälpa oss att ladda bilen. Det gör du lättast genom att 
köra till en laddningsstation, plugga in laddningskabeln 
och avsluta bokningen. Som tack för hjälpen laddar vi på 
ditt konto med 20 bonusminuter!

Viktigt att komma ihåg: Om din BMW i3 har en räckvidd 
på mindre än 15 km kvar, bör du avsluta din hyra ge-
nom att köra bilen till en laddningsstation och plugga in 
laddningskabeln. 

Ta ut laddningskortet från arm-
stödet och lås upp elstolpen
Stäng av motorn och välj “Parkera och ladda” 

eller ”Avsluta bokning och ladda“. Använd 

laddningskortet som finns i armstödet för att 

låsa upp elstolpen. 

Laddningskabel finns på elstolpen
Använd kabeln som finns på stolpen för att 

ladda bilen. Ta i första hand kabeln som är 

märkt ”50 DC”. 

Plugga in kabeln i bilen 
Ett pulserande blått LED ljus indikerar att 

bilen laddas. Om LED ljuset inte blinkar ta 

försiktigt loss sockeln och försök att ansluta 

den igen.

Avsluta hyran 
För att avsluta hyran sätter tillbaka kortet i 

armstödet och låser bilen som vanlig via ap-

pen eller ditt kundkort. Som tack för hjälpen 

laddar vi på ditt konto med 20 bonusminuter!

Plugga ur kabel 

Om du kommer till en bil där kabeln fortfarande sitter inpluggad kan du 

själv enkelt ta bort den. När du låser upp bilen låses sockeln också upp 

automatiskt. Sätt tillbaka kabeln på elstolpen och du är redo att köra iväg.

 


