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Pressmeddelande     Malmö 2018-08-14  
 
 

TheCar startar i Stockholm – erbjuder premiumbil med privatchaufför från 
och med oktober 
 
TheCar är det senaste tillskottet på persontransportmarknaden. Genom abonnemang kan både 
privatpersoner och företag boka trygga, komfortabla och hållbara bilresor med eldrivna Tesla Model X 
och chaufför. TheCar finns sedan våren 2018 i Malmöområdet och då efterfrågan har varit över 

förväntan tidigareläggs uppstarten i Stockholm. 
 
Den 15 mars 2018 startade TheCar sin verksamhet i Malmö. Kunder erbjuds persontransporter med 

eldrivna Tesla Model X som utrustats med en rad trygghets- och komforthöjande tillbehör som 
autopilotsystem, hjärtstartare och alkolås. Bilarna körs av specialutbildade och mycket erfarna 
chaufförer.  
 

”Våra tjänster är ett bekvämt, tryggt och hållbart alternativ till egen bil, kollektivtrafik och andra 
transporttjänster som taxi och bilpool. Med TheCar erbjuds ett bra miljöval och tryggheten 
med att alltid åka med samma chaufförer. Vi är övertygade om att detta kommer att förnya 

och förenkla människors sätt att resa med bil. Privatpersoner kan med gott samvete välja bort 
den egna bilen utan att behöva avstå från trevliga aktiviteter - det goda i livet helt enkelt”, 
säger Tord Rosenlund, grundare och vd på TheCar. 

 

Efterfrågan på TheCar har varit över förväntan. Antalet kunder, inte minst företagskunder, har ökat i 
snabb takt och framgångarna i Malmö, i kombination med en ökad efterfrågan på tjänsten i 
Stockholm ligger bakom den tidigarelagda etableringen där. Bland TheCars företagskunder återfinns 
t. ex. Four Gardens (fd Victoria Park), Story Hotel, kommunikationsbyrån Bysted, frisörkedjan 

Larsson&Lange - The Barber, PGA of Sweden National och Bokskogens Golfklubb. 
 

”Planen har redan från början varit att växa och etablera oss i Stockholm och Göteborg. Många 

kunder reser mycket och har vant sig vid vår tjänst, både i yrkeslivet och privat. Nu vill de åka 
lika bekvämt i Stockholm. Därför tidigarelägger vi etableringen med ett par månader så att 
TheCar rullar på Stockholmsgatorna redan i oktober, säger Tord Rosenlund. 

 

Kort om TheCars abonnemangsformer: 
- Grundabonnemang – tillgång till någon av TheCars bilar med chaufförsteam - lämpligt för de 

som åker ett par gånger per månad och som vill åka med den trygghet, komfort och 
miljöhänsyn som TheCar erbjuder.  Avgift från 300 kr/mån – kostnaden för resorna tillkommer, 
enligt samma princip som taxi (grundavgift, km-avgift, timtaxa). 
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- Premiumabonnemang – tillgång till en särskild bil med chaufförsteam – lämpligt för de som 
reser varje vecka till t ex flygplatsen, mötet, restaurangen, utställningen, shoppingen etc. Pris 
2 000 kr/mån – inklusive en avgift på 100 kr och en reskassa på 1900 kr. Taxan för resor med 
premiumabonnemang är ca 15 % lägre än med grundabonnemang och på ungefär samma 
nivå som ledande taxibolag. 

 

Ansökan om abonnemang kan ske via thecar.se.  
 
För frågor, vänligen kontakta: 
Tord Rosenlund, VD på TheCar, telefon; 070-5730088   

 
TheCars vision är att förenkla och förgylla människors tillvaro med en hållbar, trygg och mycket 
komfortabel bilresa till och från olika aktiviteter. 


