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Elindult a DriveNow Budapesten 

Szintet vált a hazai autómegosztási piac, indul a prémium szolgáltató 
 
Minden regisztrált felhasználó számára elérhetővé válik a DriveNow flottája április 29-től. Az első 
hét végére a több mint 200 autót tartalmazó flottában nyolc különböző BMW és MINI modell áll 
rendelkezésre. Az autók bérlésére perc-, óra-, vagy napidíj alapú csomagok is választhatóak.  A 
szolgáltatásra az elmúlt két és fél hétben már több mint 10 000 felhasználó regisztrált.  
 
Budapest, 2019. április 29. – Elindult Budapesten a DriveNow, a SHARE NOW nemzetközi 
autómegosztó tagvállalatának szolgáltatása. Az április 11-én tartott bejelentés után az autók most 
megérkeztek Budapest utcáira. 
 
A flottában BMW 1-es sorozat, 2-es Active Tourer, BMW X1 és X2 modellek találhatóak, illetve a MINI 
3 és 5 ajtós modelljei, valamint MINI Cabrio is helyet kap. A BMW tisztán elektromos i3 modelljei 
fokozatosan válnak elérhetővé a felhasználók számára. 
 
A hazai piacon megszokott perc- és napidíj alapú mellett óradíjas (3-, 6-, 9 órás) csomagokkal 
bérelhetőek az autók. A bérleti díjak modelltől függően 99 és 129 forint/perc között változnak, de az 
óránkénti csomagokkal az egy percre vetített költség akár 62 forintra is csökkenthető. 
 
A szolgáltatás Budapest központi területeinek nagy részét lefedő 63 négyzetkilométeres területen 
érhető el a DriveNow applikáció segítségével. A felhasználók az autókkal elhagyhatják a szolgáltatási 
zónát, míg a bérlést a szolgáltatási területen belül tudják lezárni. 

„Óriási érdeklődést tapasztaltunk az első időszakban, több mint 10 000 regisztráció érkezett a 
DriveNow applikáción keresztül. Nagyon megtisztelő számunkra ez a fogadtatás, és ez is mutatja, van 
potenciál a hazai autómegosztási piacban. Számunkra most az a legfontosabb, hogy ügyfeleink minél 
elégedettebbek legyenek szolgáltatásunkkal” – mondta Fischer Péter, a DriveNow hazai képviseletét 
ellátó Wallis Autómegosztó Kft. ügyvezetője.  
 
A szolgáltatásra 21. életévét betöltött, érvényes jogosítvánnyal rendelkezők tudnak regisztrálni a 
DriveNow applikáción keresztül, vagy a drive-now.hu honlapon. 
 
Az ingyenes regisztrációs időszak lezárultával az első hónapban továbbra is kedvezményesen, 
egyszeri 4.990.- forintért lehet regisztrálni a DriveNow applikáción keresztül, vagy a DriveNow 
honlapján. Az akció május 29-ig tart, utána egyszeri 9.990.- forint lesz a regisztrációs díj. Mindkét 
esetben 25 bónusz perc jár. 
 
Médiakapcsolat: 
Magyarország      Nemzetközi 

Gergely András      Annika Schaich 

+36 30 241 6868     +49 89 5156 372 172   

pr@drive-now.hu     annika.schaich@share-now.com   
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A DriveNow-ról röviden: 

A DriveNow egy európai, ún. free-floatings car sharing szolgáltatás, BMW és MINI modellekből, 

valamint hagyományos üzemanyaggal működő és elektromos autókból álló flottával. A DriveNow 

korábban a BMW Csoport leányvállalataként működött.  A BMW Csoporthoz tartozó DriveNow 2019 

februárja óta a Daimler AG car2go vállalkozásával egyesülve SHARE NOW néven, közös 

vállalkozásként működik.  

 

A SHARE NOW-ról röviden: 

Autóbérlés bárhol, bármikor – ez a SHARE NOW. A SHARE NOW jelenleg több mint négymillió 

felhasználóval bír és több mint 20 000 – köztük 3200 elektromos járművel van jelen a világ 30 

nagyvárosában.  A szolgáltatás igénybevétele a regisztrációtól kezdve az autó kibérléséig digitálisan, 

okostelefon alkalmazásán keresztül történik. A SHARE NOW egy fenntartható megoldást kínál a 

városi mobilitás számára, és a széleskörű közlekedési lehetőségek részeként jelentős mértékben 

hozzájárul a közlekedési dugók okozta problémák enyhítéséhez: minden egyes SHARE NOW 

gépjármű akár nyolc magántulajdonban álló autót vált ki a közlekedésben, és akár hatszor olyan 

gyakran használják azoknál. A SHARE NOW a világ legnagyobb elektromobilis free-floating 

rendszerben működő autómegosztó szolgáltatója, amely négy európai városban kizárólag, további 13 

városban pedig részben elektromos autókat működtet.  Ma a SHARE NOW BMW, Mercedes-Benz, 

MINI és Smart járműveivel jelen van Európában és Észak-Amerikában és folytatja vezető szerepe 

kiterjesztését a free-floating autómegosztó piacon. A SHARE NOW egyike annak az öt mobilitási 

szolgáltatásának, amelyeket a BMW Csoport és a Daimler AG 2019-ben alapított közös vállalkozása 

fog össze.  

Koppints az applikációra, foglald le az autót, nyisd ki és már indulhatsz is! Ennyire egyszerűen lehet 
bárki BMW, vagy MINI-tulajdonos egy-egy út erejéig.  


