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Volva S60 a V60 si v testech bezpečnosti
Euro NCAP vysloužila pětihvězdičková hodnocení
Nová volva – sedan S60 a kombi V60 – si v testech bezpečnosti Euro NCAP 2018
vysloužila maximální hodnocení pěti hvězd. Tím pokračují v úspěšné pětihvězdičkové linii
modelů Volvo.
Uvedené výsledky jen dokazují, že si automobilka Volvo Cars svou reputaci výrobce jedněch z
nejbezpečnějších vozů na silnici rozhodně zasluhuje. Všechny modely Volvo, od kompaktního
hatchbacku V40 až po velké SUV XC90, které jsou v současné době v prodeji, jsou vybaveny
bezpečnostními technologiemi, za které byly v testech Euro NCAP oceněny pěti hvězdičkami.
Režim testování Euro NCAP pro rok 2018 byl dosud tím nejnáročnějším, přičemž byly kladeny
mnohem vyšší nároky na bezpečnostní technologie s tím, že byly důkladně prověřovány systém
detekce cyklistů s funkcí automatického brzdění a nouzové systémy udržující vůz v daném jízdním
pruhu. Volva V60 a S60 vyšla z nového režimu testování jako jedna z nejbezpečnějších vozidel.
„Výsledky testování dokazují, že společnost Volvo Cars i nadále zůstává průmyslovým lídrem v
oblasti bezpečnosti a neustále tlačí vývoj směrem k novým a stále vyspělejším technologiím,“
komentuje výsledky Malin Ekholm, ředitelka centra pro bezpečnost ve společnosti Volvo Cars. „Bez
ohledu na to, jaké volvo si vyberete, se vždy můžete spolehnout na to, že vy i vaši blízcí budete
cestovat v jednom z nejbezpečnějších vozů na trhu.“
Modely S60 a V60 jsou postaveny na modulární platformě SPA z dílny automobilky Volvo a sdílejí
bezpečnostní technologie se svým větším sourozencem Volvem XC60 a s modely nejvyšší
devadesátkové řady Volvo.
Standardní součástí všech vozů Volvo je soubor aktivních bezpečnostních technologií s funkcí
automatického brzdění, který je znám pod názvem City Safety. U modelů Volvo S60 a V60 začal
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systém City Safety jako první na světě využívat funkci automatického brzdění také ke zmírnění
srážky s protijedoucím vozidlem. Systém City Safety zůstává i nadále jediným bezpečnostním
systémem na trhu, který pomáhá rozpoznat chodce, cyklisty i velká zvířata.
Volvo V60, které bylo představeno veřejnosti začátkem letošního roku ve svém přirozeném
prostředí, tedy na příjezdové cestě k rodinnému domku ve Stockholmu, poukazuje na jedinečnou
tradici automobilky Volvo Cars ve výrobě rodinných kombíků, přičemž současně splňuje rozmanité
potřeby moderního rodinného života, do jehož reality dokonale zapadá.
Letos v létě společnost Volvo Cars představila také novou generaci sportovního sedanu S60.
Dynamické Volvo S60 je prvním vozem značky, který nebude k dispozici s naftovými motorizacemi,
což jen potvrzuje vážnost mínění závazku k elektrifikaci a budoucnosti bez tradičních spalovacích
agregátů. Ten švédská automobilka přijala ve svém průmyslovém odvětví jako jedna z prvních.
Zároveň se jedná o první volvo, které se bude vyrábět ve Spojených státech amerických ve vůbec
první továrně na americkém kontinentu, která sídlí poblíž Charlestonu v Jižní Karolíně.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/246533/photos

------------------------------Volvo Car Group v roce 2017
Za fiskální rok 2017 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 061 milionů
švédských korun (v roce 2016 to bylo 11 014 milionů švédských korun). Tržby v tomto období činily
210 912 milionů švédských korun (180 902 MSEK). Za celý rok 2017 se po celém světě prodalo
571 577 vozů, což oproti roku 2016 znamená zvýšení prodeje o 7,0 %. Uvedené výsledky jasně
svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie, kterou automobilka Volvo
v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení společnosti pro další fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je automobilka Volvo Cars jednou
z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž svědčí i fakt,
že bylo v roce 2017 prodáno 571 577 jejích vozů v přibližně 100 zemích. Majitelem společnosti Volvo
Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Do roku 1999 byla
automobilka součástí švédské skupiny Volvo Group, načež byla koupena americkým koncernem
Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo Cars společnost Geely Holding.
V roce 2017 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 38 000 (30 400)
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 v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí ve Skövde
(Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském Olofströmu.

Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, Czech Republic
DIČ: CZ 63981726

