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Automobilka Volvo Cars získala nejvyšší ocenění
Top Safety Pick+ 2015 udělované institutem IIHS
Americký pojišťovací institut IIHS testoval čtyři modely Volvo, z nichž všechny do
jednoho získaly nejvyšší ocenění Top Safety Pick+.
Automobilka Volvo Cars si při udělování výročních cen institutu IIHS Top Safety Pick+ opět vedla skvěle.
Letos se na čestný seznam vozů, které dosáhly na ocenění Top Safety Pick+, zaslouženě dostaly čtyři
modely Volvo: S60, V60, S80 a XC60. Automobilka Volvo Cars se stala jedinou evropskou značkou, která se
může pochlubit tím, že má na tomto prestižním seznamu více než dva modely.
„Závazek společnosti Volvo Cars k zajišťování bezpečnosti v reálných situacích a naše Vize 2020, podle níž
by neměl být počínaje rokem 2020 v nových vozech Volvo nikdo usmrcen ani vážně zraněn, pohání kupředu
naši snahu neustále vyvíjet další bezpečnostní inovace. Ve společnosti Volvo Cars se zaměřujeme na
bezpečnost v reálném životě, kdy jsou dopravní nehody způsobeny celou řadou různých příčin a mají rozličné
následky. Proto jsme samozřejmě potěšeni, když dosáhneme tolika ocenění a uznání za naše vyspělé
bezpečnostní inovace od bezpečnostního institutu, který představuje špičku ve svém oboru,“ prohlašuje Peter
Mertens, senior viceprezident oddělení pro výzkum a vývoj ve společnosti Volvo Cars.
Kritéria pro dosažení ocenění Top Safety Pick+ se s rostoucími nároky na standardní výbavu pro zajištění
bezpečnosti při čelním nárazu během posledních dvanácti měsíců velmi zpřísnila. Aby vozidla tato nová
kritéria pro udělení titulu Top Safety Pick+ splňovala, musejí být během testů IIHS při rychlosti 20 km/h,
40 km/h nebo v obou rychlostech schopna při nebezpečí nárazu automaticky zabrzdit nebo alespoň zpomalit.
Systém City Safety automobilky Volvo Cars, jehož smyslem je předcházet kolizím a jímž jsou standardně
vybaveny všechny nové vozy Volvo, dokáže rozpoznat nebezpečí srážky a bez intervence řidiče efektivně
pomoci automaticky zabrzdit vůz, aby nedošlo k nárazu do předchozího vozidla nebo se alespoň zmírnily
jeho následky. U technologie City Safety značky Volvo bylo prokázáno snížení frekvence pojistných událostí
o 16 %.*
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„Automobilka Volvo Cars si během své dlouhé historie, kdy stála v čele automobilové bezpečnosti, vysloužila
mnohá uznání a respekt. Perfektním příkladem jejích inovací jsou tříbodové bezpečnostní pásy vyvinuté
společností Volvo v roce 1959, které nyní používají všichni výrobci automobilů po celém světě. Se zahájením
prodeje zbrusu nového Volva XC90 v roce 2015 bude společnost Volvo Cars nabízet již ve standardu
celosvětově nejvyspělejší preventivní systém na předcházení kolizím,“ prohlašuje senior poradce pro
bezpečnost ve společnosti Volvo Cars Thomas Broberg.
Poznámka pro redaktory:
Institut IIHS netestoval všechny modely Volvo, které byly v roce 2014 nabízeny na trhu USA. Testům nebyl
podroben model XC70 a v době konání dosud nebylo uvedeno zbrusu nové Volvo XC90.
*Zpráva IIHS, svazek 48, č. 3, 25. duben 2013
http://www.iihs.org/iihs/news/desktopnews/more-good-news-about-crash-avoidance-volvo-city-safetyreduces-crashes
---------------------Volvo Car Group v roce 2013
Za fiskální rok 2013 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk 1 919 milionů švédských korun
(v roce 2012 to bylo 66 milionů švédských korun). Příjem během tohoto období činil 122 245 milionů
švédských korun (124 547 MSEK), zatímco čistý zisk dělal něco kolem 960 milionů švédských korun (-542
MSEK). Za tento rok se po celém světě prodalo 427 840 (421 951) vozů, což je oproti roku 2012 nárůst
o 1,4 %. Dosažený provozní zisk je výsledkem regulace nákladů a silného prodeje, přičemž se jedná o další
hmatatelný důkaz progresivního vývoje společnosti Volvo Car Group při zavádění jejího transformačního
plánu. Pokud jde o kompletní rok 2014, společnost očekává, že zůstane v černých číslech, a předpokládá
nárůst globálního prodeje o dobrých 10 %.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je společnost Volvo Cars jednou z
nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek na světě, která v roce 2013 prodala kolem 427
tisíc vozů ve zhruba 100 zemích světa. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma
Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Automobilka byla až do roku 1999 součástí švédské firmy Volvo
Group, kdy ji koupil americký koncern Ford Motor Company. V roce 2010 pak automobilku koupila čínská
společnost Geely Holding.
V prosinci 2013 měla společnost Volvo Cars po celém světě 23 tisíc zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro
vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu.
Čínská část ředitelství automobilky Volvo Cars sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy
značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie) a Chengdu (Čína), zatímco motory se
vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Zhangjiakou (Čína). Díly karoserie se vyrábějí ve švédském Olofströmu.
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