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DriveNow yhdistyy car2go:n kanssa: SHARE 
NOW:sta tulee maailman suurin yhteiskäyttöautopalvelu 
 

BMW Group ja Daimler AG yhdistivät liikkumisen palvelunsa. Omistamisen murros on 
täydessä vauhdissa myös Helsingissä. 
 
BMW Groupin ja Daimler AG:n yhteinen SHARE NOW on uusi yhteiskäyttöautoja tarjoava 
yritys, joka tuo DriveNow:n ja car2go:n autot yhteiseen talliin. Yhdistymisen myötä SHARE 
NOW:sta tulee maailman johtava yhteisien kaupunkiautojen tarjoaja. Palvelun yli neljälle 
miljoonalle käyttäjälle on tarjolla yli 20 000 BMW-, Mercedes-Benz-, smart- ja MINI-autoa 30 
kaupungissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yrityksen toimitusjohtajan paikan ottaa 
car2go:n entinen toimitusjohtaja Olivier Reppert. 
 
- SHARE NOW:lla on selkeä tavoite: haluamme tehdä liikkumisesta kestävämpää 
yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tämä tarkoittaa ruuhkien ja päästöjen merkittävää 
vähentämistä. Yksi jaettu kaupunkiauto korvaa jo peräti kahdeksan yksityisautoa, kertoo 
toimitusjohtaja Olivier Reppert. 
 
Yhdistymisen alkuvaiheessa Helsingin DriveNow-tarjonta pysyy ennallaan. Palvelun nimi 
tulee muuttumaan myöhemmin SHARE NOW:ksi ja car2go:n ja DriveNow:n sovellukset 
yhdistetään. 
 
 
Omistamisen murros ja sähköautojen suosio nosteessa Helsingissä 
 
Autojen yhteiskäyttö tarjoaa joustavan, ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan 
vaihtoehdon omistusautoille ja parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua. Suurimpia syitä 
luopua omistusautosta on kustannussäästöt ja auton ylläpidon vaiva.  
 
Liikkumisen murros on todistetusti hyvässä vauhdissa Helsingissäkin: DriveNow:n 
asiakaskyselyyn vastanneista omistusautottomista käyttäjistä 10 % on luopunut autostaan 
nimenomaan palvelun ansiosta. Autottomista vastaajista 39 % on päättänyt jättää auton 
hankkimatta tai lykännyt auton hankintaa. Pelkästään kyselyyn vastanneiden käyttäjien 
ansiosta Helsingissä on nyt siis noin 500 autoa vähemmän. 
 
Uusi yritys panostaa liikenteen sähköistymiseen: palvelun kautta kaupunkilaiset pääsevät 
helposti tutustumaan sähköautoihin. Suomessa käyttäjistä 73 % on kokeillut sähköautoa, 46 
% ensimmäisen kerran nimenomaan palvelun ansiosta. Lisäksi suosituin automalli 
Helsingissä on BMW i3 -sähköauto.  
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Lisätietoja SHARE NOW:sta 
SHARE NOW on yksi viidestä BMW Groupin ja Daimler AG:n liikkumisen palveluista.  Auton 
vuokraaminen helposti ja joustavasti on SHARE NOW:n ydin. SHARE NOW on maailman johtava yhteiskäyttöautoja tarjoava 
palvelu, jolla on yli neljä miljoonaa käyttäjää 30 maailman suurkaupungissa. Yrityksen tarjontaan kuuluu yli 20 000 autoa, joista 
3 200 kulkee sähköllä. Palvelun ytimessä on helppokäyttöinen mobiilisovellus, joka tekee auton varaamisesta vaivatonta. 
SHARE NOW edistää ympäristön huomioivaa, kestävää kaupunkiautoilua ja vähentää liikenteen ruuhkia sekä päästöjä. 
Jokainen SHARE NOW:n yhteiskäyttöauto korvaa arviolta kahdeksan yksityisautoa ja palvelun autojen käyttöaste on korkea. 
SHARE NOW on maailman suurin yhteiskäyttöisten sähköautojen tarjoaja, jonka valikoimaan kuuluu sähköautoja 13 
kaupungissa sekä lisäksi neljä ainoastaan sähköautoja hyödyntävää eurooppalaista kaupunkia. SHARE NOW:n tarjontaan 
kuuluu BMW-, Mercedes-Benz-, smart- sekä MINI-autoja. Helsingissä toistaiseksi saatavilla BMW- ja MINI-malleja. Yrityksen 
pääkonttori sijaitsee Berliinissä. 
 
Yhteydenotot 
OP:n viestintä 
p. 050 523 9904 (ark. 7-19.30) 
Email:  viestinta@op.fi 
 
 


