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DriveNow og car2go bliver til SHARE NOW 

 

Som led i en stor fusion mellem BMW Group og Daimler AG omkring mobilitetstjenester 

er bybilskoncepterne DriveNow og car2go blevet til ét brand. Det betyder, at 

københavnerne fremover kan forvente flere bybiler og et større udvalg. Den nye joint 

venture hedder SHARE NOW.  

 

København, 28. februar 2019 – To af verdens førende bilkoncerner, BMW Group og Daimler 

AG, virksomheden bag Mercedes-Benz, er gået sammen i joint venture omkring fem 

mobilitetstjenester, som skal skabe bæredygtig mobilitet og mindre trafik i storbyerne. Én af 

de fem siloer i den nye joint venture omhandler free-floating bybiler, og her er de to koncepter, 

DriveNow (BMW), og car2go (Daimler), gået sammen under brandet, SHARE NOW. Efter den 

nye joint venture er SHARE NOW nu verdens største udbyder af free-floating bybiler med en 

flåde på mere end 20.000 biler, 4. mio. registrerede kunder og en tilgængelighed i 30 byer i 

Europa og Nordamerika.  

 

Flere muligheder og bedre service 

Siden 2015 har de danske DriveNow-kunder kunne sætte sig ind i den elektriske BMW i3’er 

og fra sidste år ligeledes BMW 1-serie og Mini Cooperen, men med fusionen vil de danske 

kunder fremover også have mulighed for at køre rundt i blandt andre Mercedes-Benz- og 

smart-biler. Flere biler og et større udvalg kommer til at betyde meget for københavnernes 

muligheder og måden, vi opfatter bybilskonceptet på, siger Morten Jakobsen, Head of Mobility 

Services i Arriva og chef for DriveNow i Danmark. 

 

”I København er vi glade for at blive en del af verdens største udbyder af free-floating bybiler. 

Selvom man på den korte bane ikke oplever store ændringer, andet end et nyt navn, så giver 

det på længere sigt vores kunder langt flere muligheder. De vil opleve en øget tilgængelighed 

og flere biler at vælge i mellem, som betyder, at vi i endnu højere grad kan tilpasse os deres 

behov. Det betyder, at vi i den nære fremtid vil se en effekt på fortrængning af privatbiler i 

byen. For jo flere behov og situationer, vi dækker, jo større bliver incitamentet for ikke at eje 

en bil, når man bor i storbyen.” 
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”Det nye joint venture betyder også, at vi får adgang til en række nye teknologiske løsninger 

fra to af verdens største bilproducenter. Det vil give bedre service og flere muligheder for 

kunderne.” 

 

Bybilerne vil i den første periode ikke ændre design, men have både DriveNow- og SHARE 

NOW-logoet på bilerne. Efter overgangsperioden iklædes bilerne det nye design. 

 

SHARE NOW er én af fem nye mobilitetstjenester 

Olivier Reppert, tidligere adm. direktør i car2go, er ny CEO for SHARE NOW, og han har en 

klar vision for den nye joint venture, som skal gøre bybilerne endnu mere attraktive overfor 

mennesker, der bor i byerne.   

 

”Vi skal skabe bæredygtig mobilitet for og i byer med meget mindre trafik og reduceret CO2-

udledning. Vores bybiler forbedrer livskvaliteten i byerne, fordi vi tilbyder et billigere og 

fleksibelt alternativ til at eje en bil. Og vi er stadig kun i opstartsfasen. Med vores fælles 

ekspertise og ressourcer fra to stærke bybilstjenester vil SHARE NOW fortsætte med at vokse 

i fremtiden og overbevise endnu flere mennesker, der bor i byerne, om at vælge vores fleksible 

bybiler.” 

 

I fire europæiske byer består SHARE NOW-flåden af en fuld integreret elektrisk flåde og i 13 

andre byer med delvis integrerede elektriske flåder. Det gør SHARE NOW til verdens største 

udbyder af elektriske free-floating bybiler.  

 

For mere information læs mere her www.drive-now.com/dk/da/copenhagen/ eller her   

www.drive-now.com/dk/da/press 

 

Fakta om SHARE NOW 

• SHARE NOW er én af fem mobilitetstjenester under BMW Group og Daimler AG’s joint 

venture, som officielt blev præsenteret i Berlin den 22. februar. 

• Fra registrering til selve udlejning udføres alle trin digitalt via en smartphone-app.  

• SHARE NOW kan fremover udnytte førsteklasses teknologi samt ressourcer og 

erfaring fra to af verdens mest kendte bilproducenter under den nye joint venture.  

• Det fælles mål er at imødekomme millioner af menneskers mobilitetsbehov. Derfor står 

alle fem mobilitetstjenester for bæredygtig-, forbundet- og fremtidsorienteret-mobilitet i 

byerne.    

http://www.drive-now.com/dk/da/copenhagen/
http://www.drive-now.com/dk/da/press
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• De fem mobilitetstjenester er udover SHARE NOW: REACH NOW (multimodale 

services), CHARGE NOW (opladning), FREE NOW (taxi/samkørsel) og PARK NOW 

(parkering). 

 

Om SHARE NOW 

Lej en bil hvor som helst og hvornår som helst – dét er SHARE NOW. Som verdens førende udbyder af delebiler 

har SHARE NOW over 4 mio. kunder og er repræsenteret i 30 storbyer verden over med over 20.000 biler, hvoraf 

3.200 er elektriske. Fra registrering til udlejning udføres alle trin digitalt via en smartphone-app. SHARE NOW er 

en bæredygtig mobilitetsløsning i byerne og bidrager som led i en række mobilitetsløsninger betydeligt til at 

reducere trafiktrængsel:  

I fire europæiske byer opererer SHARE NOW udelukkende med fulde integrerede elektriske flåder og i 13 andre 

byer med delvis integrerede elektriske flåde. Det gør SHARE NOW til verdens største udbyder af elektriske free-

flow delebiler.  

SHARE NOW er til stede i Europa og Nordamerika med bilmærkerne BMW, Mercedes-Benz, MINI og smart og 

fortsætter med at udvide inden for free-floating bybilskonceptet. SHARE NOW er én af fem mobilitetstjenester, som 

BMW Group og Daimler AG er gået sammen omkring. Selskabet blev grundlagt i 2019 og har hovedkontor i den 

tyske hovedstad, Berlin.  
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