
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 

SHARE NOW introduceert free-floating autodelen in Boedapest 

• Activiteiten starten op 29 april met een vloot van 240 BMW’s en MINI’s 

• Hongaarse hoofdstad is 31ste SHARE NOW-stad wereldwijd 

• Vierde stad die wordt gerund op basis van franchisemodel, met Wallis Group als 

lokale partner 

 

Brussel, 12 april 2019 – SHARE NOW, de marktleider in free-floating autodelen, is binnenkort 

ook actief in Boedapest. Vanaf 29 april 2019 hebben gebruikers in de Hongaarse hoofdstad 240 

SHARENOW-BMW’s en -MINI’s ter beschikking. Dat gebeurt in samenwerking met de 

Hongaarse investeringsmaatschappij Wallis Asset Management Zrt, waardoor het de vierde 

SHARENOW-vestiging is die gerund wordt op basis van een franchisemodel. 

“We zijn er trots op dat we onze dienst, slechts twee maanden na de fusie van de twee 

toonaangevende autodeeldiensten car2go en DriveNow, alweer uitbreiden naar een nieuwe 

stad”, zegt Olivier Reppert, CEO van SHARE NOW. “Boedapest is onze eerste stad in de 

bruisende CEE-regio. In deze moderne en snelgroeiende stad is veel vraag naar en potentieel 

voor duurzame en flexibele mobiliteit. We zijn ervan overtuigd dat ons autodeelaanbod de 

perfecte aanvulling is op de stedelijke mobiliteitsmix die Boedapest te bieden heeft.” 

SHARE NOW start in Boedapest als co-branded DriveNow-dienst. Het wagenpark bestaat uit 

acht verschillende BMW- en MINI-modellen, inclusief de elektrische BMW i3. Met deze selectie 

modellen is het wagenpark van SHARE NOW geschikt voor meerdere toepassingen en biedt 

het klanten die een auto nodig hebben een zeer flexibele mobiliteitsoptie. In combinatie met het 

openbaar vervoer en andere transportvormen ondersteunt free-floating autodelen steden in het 

verlichten van mobiliteitsproblemen als CO2-uitstoot, files en een tekort aan parkeerplaatsen. 

Meerdere onderzoeken tonen namelijk aan dat één deelauto tot acht privéauto’s vervangt. 

Daarnaast dragen elektrische auto’s extra bij aan die duurzaamheid. In Boedapest zullen er 



 
 
 
 
 
 
 
veertig BMW i3-modellen beschikbaar zijn, waardoor klanten toegang hebben tot een 

volledig elektrisch mobiliteitsalternatief. 

Het autodeelaanbod in Boedapest valt onder de verantwoordelijkheid van Wallis Asset 

Management Zrt, onderdeel van de Wallis Group. Na Kopenhagen, Helsinki en Lissabon is 

Boedapest de vierde franchiselocatie. Reppert: “De Hongaarse investeringsmaatschappij Wallis 

beschikt over uitgebreide expertise in de mobiliteitsmarkt. Door samen te werken met 

franchisepartners kunnen we nog sneller nieuwe markten betreden, en worden we vanaf het 

begin ondersteund door lokale experts.” 

Met zijn komst naar Boedapest breidt SHARE NOW zijn marktleiderschap op het gebied van 

free-floating autodelen nog verder uit. Gebruikers in Boedapest sluiten zich aan bij een 

wereldwijde gemeenschap van meer dan vier miljoen leden in veertien landen.  

Over SHARE NOW 

Altijd en overal een auto huren - dat is SHARE NOW. Als marktleider en pionier op het gebied van free-floating 

autodelen heeft SHARE NOW meer dan vier miljoen gebruikers en is het bedrijf wereldwijd vertegenwoordigd in 30 

grote steden met meer dan 20.000 voertuigen, waarvan meer dan 3.200 elektrisch worden aangedreven. Alle 

stappen, van de registratie tot en met het huurproces, worden digitaal uitgevoerd via een smartphone-app. SHARE 

NOW biedt een duurzame oplossing voor stedelijke mobiliteit en draagt, als onderdeel van een reeks 

mobiliteitsopties, aanzienlijk bij aan het verminderen van files in steden: elk SHARE NOW-voertuig vervangt 

maximaal acht privéauto's in het stadsverkeer en wordt tot zes keer vaker gebruikt. SHARE NOW is de grootste 

aanbieder van elektrisch free-floating autodelen ter wereld met vier Europese steden met een 100 procent elektrische 

vloot en 13 steden met een gedeeltelijk elektrische vloot. Tegenwoordig is SHARE NOW aanwezig in Europa en 

Noord-Amerika met auto’s van BMW, Mercedes-Benz, MINI en smart, en blijft het zijn marktleiderschap op het 

gebied van free-floating autodelen uitbreiden. SHARE NOW is een van de vijf mobiliteitsdiensten die vallen onder de 

in 2019 opgerichte joint venture van BMW Group en Daimler AG. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in 

Berlijn. 
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