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Persbericht 

 

70 nieuwe elektrische BMW i3-deelauto’s voor SHARE 

NOW  
Autodeeldienst moderniseert de vloot in Amsterdam 

 

 
 

Amsterdam, 6 januari 2021 – SHARE NOW, de Europese marktleider op het gebied 

van autodelen, start veelbelovend het nieuwe jaar. De autodeeldienst zorgt er al negen 

jaar voor dat Amsterdammers zich op een gemakkelijke en duurzame manier kunnen 

reizen en zet nu de volgende stap om haar aanbod te moderniseren. SHARE NOW 

voegt geleidelijk 70 nieuwe, volledig elektrische BMW i3’s toe aan haar vloot, die 

momenteel uit 300 voertuigen bestaat. Vandaag worden de eerste 40 auto’s 

geïntroduceerd.  

 

BMW i3 groot succes 

De modernisering is niet zonder reden; de eerste lichting BMW’s bleek een groot 

succes sinds hun introductie afgelopen zomer. De 30 in juli toegevoegde BMW's 

hebben al meer dan 400.000 elektrische kilometers afgelegd, een afstand van tien 

rondjes om de aarde. 

 

“Door onze vloot te vernieuwen met elektrische BMW’s komen we tegemoet aan de 

behoeften van onze gebruikers, die het model voornamelijk gebruiken voor langere 

ritten. Vooral in deze uitdagende tijden is het belangrijk om gemakkelijk toegang te 

hebben tot een flexibele, individuele en veilige manier van transport”, zegt Robert 

https://www.share-now.com/nl/nl/
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Bosman, Managing Director van SHARE NOW Nederland. “Met de 70 nieuwe BMW's 

zijn we in staat om de beschikbaarheid van de auto's en daarmee de flexibiliteit van 

onze klanten te vergroten." 

 

De modernisering van de vloot stopt niet bij de toevoeging van de 70 nieuwe BMW’s. 

SHARE NOW wil de 93.000 gebruikers in Amsterdam in de nabije toekomst ook 

voorzien van nieuwere smarts. 

 

Klik hier voor meer beeldmateriaal van SHARE NOW. 
 

 

BERICHT VOOR DE REDACTIE 

 

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 drie miljoen Europese gebruikers 

en is het bedrijf vertegenwoordigd in 16 grote steden met circa 11.000 voertuigen, waarvan 

meer dan 2.900 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 verkeersopstoppingen in steden: elk 

SHARE NOW-voertuig vervangt vier tot zes privéauto's in het stadsverkeer en wordt tot zes 

keer vaker gebruikt. SHARE NOW biedt in vier Europese steden een 100 procent elektrische 

vloot aan en in vier steden een gedeeltelijk elektrische vloot. Momenteel is SHARE NOW 

aanwezig in Europa met auto’s van BMW, Mercedes-Benz, MINI, smart en Fiat 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 de Duitse 

hoofdstad Berlijn. 

 

 

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 

 

Kathrin Amthor, SHARE NOW 

Telefoon: +49 152 9000 6680 

E-mail: press@share-now.com 

 

Kirsten Spoelstra en Vivianne Eckl, LEWIS 

Telefoon: +31 20 220 0220 

E-mail: sharenownl@teamlewis.com 

 

 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/zUDkCL8PkcP93J0INSY1C?domain=teamlewis.us15.list-manage.com
mailto:press@share-now.com
mailto:sharenownl@teamlewis.com

