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Elindult a DriveNow ingyenes reptéri transzfere 

Tizenkét olyan európai városhoz csatlakozott Budapest, ahol a DriveNow 

prémium szolgáltatásával elérhető a reptér 

Budapest is csatlakozott júliustól ahhoz a 12 európai nagyvároshoz, ahol a repülőtér elérhető a 

DriveNow szolgáltatásával. A transzfer ráadásul – több más metropolisztól eltérően –semmilyen 

plusz költséggel nem jár, és egészen a terminálok bejáratáig el lehet vele jutni. Mind a kisbuszok, 

mind a 240 autót számláló flottában elérhető nagyobb autók lehetővé teszik, hogy a felhasználók 

nagyobb csomagokkal, többedmagukkal is kényelmesen érhessék el a repteret. 

Budapest, 2019. július 1. –Elindult a DriveNow szolgáltatása, amellyel ki lehet jutni a Liszt Ferenc 

nemzetközi repülőtérre, illetve onnan vissza a város felé. Ezzel Budapest csatlakozott másik 12 

európai nagyvároshoz – úgy mint Lisszabon, Milánó, London vagy Berlin – ahol a prémium 

autómegosztó használatával kényelmesen lehet a repteret megközelíteni. A transzferszolgáltatásnak 

más DriveNow városoktól eltérően semmilyen plusz költsége nincs, a normál bérlési díjon felül.  

A DriveNow Vecsésen alakította ki reptéri transzferparkolóját, ahonnan bérelt autóik leparkolása 

után azonnal prémium minibuszokkal szállítják a felhasználókat közvetlenül a Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtér indulási szintjére, a két terminál közötti minibuszparkolóba. 

A visszaúton a reptérre érkezett utasok telefonon (+36 70 374 6141) hívhatják a kisbuszt a 

terminálhoz, majd a vecsési DriveNow parkolóból rögtön át is szállhatnak az ott várakozó modellek 

egyikébe. 

Mind a buszok, mind a DriveNow 240 autót számláló flottájában elérhető nagyobb modellek – BMW 

X1, X2, vagy 2-es Active Tourer – lehetővé teszik, hogy akár családdal, barátokkal, vagy sok csomaggal 

is kényelmesen elérhető legyen a reptér.  

A DriveNow a reptéri transzfer indítását követő egy hónapra, július végéig, az új regisztrációk mellé a 

megszokott 25 helyett 50 bónusz percet kínál. 

 
 
 
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.  


