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Premiär för TheCar – ny abonnemangstjänst med eldriven premiumbil och chaufför i Malmö 
TheCar är det senaste tillskottet på persontransportmarknaden. Genom abonnemang ger TheCar möjlighet till 
bilresor med premiumbil och chaufför. Med start i Malmö den 15 mars kommer TheCar erbjuda eldrivna Tesla 
Model X som utrustats med en rad trygghets- och komforthöjande tillbehör som autopilotsystem, hjärtstartare och 
alkolås. TheCar riktar sig både till företag och privatpersoner. 
 

”Våra tjänster är ett bekvämt, tryggt och hållbart alternativ till egen bil, kollektivtrafik och andra 

transporttjänster som taxi och bilpool. Med vår abonnemangstjänst kan vi erbjuda ett bra miljöval och 
tryggheten av att alltid åka med samma chaufförer. Vi är övertygade om att detta kommer att förnya och 
förenkla människors sätt att resa med bil”, säger Tord Rosenlund, grundare och vd på TheCar. 

 
TheCar Sverige AB är ett privatägt svenskt bolag med säte i Malmö som grundades i maj 2017. Sedan början av året  
finns det möjlighet att ansöka om abonnemang och boka resor som sker från och med den 15 mars. TheCar har 
ambitionen att expandera snabbt under de kommande åren och att etablera sig i såväl Stockholm som Göteborg. 
Bakom bolaget står en mindre ägargrupp med bland annat Tord Rosenlund som har lång erfarenhet av ledande 
uppdrag inom detaljhandeln. 
 

”Vi har sett en växande efterfrågan den här typen av transporttjänster hos såväl företag som privatpersoner. 
För företag kan tryggheten och komforten vara betydelsefull för medarbetare och kunder. Privatpersoner 
kan med gott samvete välja bort den egna bilen utan att behöva avstå från trevliga aktiviteter som teater- 
och restaurangbesök - det goda i livet helt enkelt”, säger Tord Rosenlund. 

 
Kort om TheCars abonnemangsformer: 

- Premium – tillgång till en särskild bil med chaufförsteam – lämpligt för de som reser en gång per vecka 
eller mer till t ex flygplatsen, mötet, restaurangen, utställningen, shoppingen etc. Pris 2 000 kr/mån – 
kostnaden för åkning enligt särskild taxa ingår. 
 

- Grund – tillgång till TheCars bilar med chaufförsteam - lämpligt för de som åker litet mindre men som vill 
åka med den trygghet, komfort och miljöhänsyn som TheCar erbjuder.  Pris från 300 kr/mån – kostnaden 
för åkning enligt särskild taxa tillkommer. 

 
Ansökan om abonnemang kan ske via thecar.se och abonnenter kan boka resor med TheCar som sker efter den 15 
mars 2018. Bokning sker via e-post till bokning@thecar.se eller per telefon 010-4577500. Längre fram kan bokning 
även ske via thecar.se. 
 
För ytterligare information och frågor, vänligen kontakta: 
Tord Rosenlund, vd 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. 
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