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Modely Volvo budou odteď vybaveny omezovačem rychlosti na
maximálních 180 km/h a klíčem Care Key
Každý nově vyrobený vůz Volvo bude nyní vybaven omezovačem rychlosti na maximálních 180
km/h. Tím švédská automobilka dostála svému loňskému slibu, aby nad rámec stávajících
regulačních předpisů a zákonných požadavků přispěla k překlenutí dosavadní mezery, která by
mohla narušit její závazek ke snížení počtu vážně či smrtelně raněných osob při autonehodách na
nulu.
Kromě omezovače maximální rychlosti bude každý vůz Volvo dodáván také s klíčem Care Key,
který umožní dále omezit maximální rychlost vozu, což může být užitečné především při jeho
zapůjčení mladším nebo nezkušeným řidičům v rodině.
Omezení maximální rychlosti na 180 km/h společně s klíčem Care Key vysílají silný signál na
konto nebezpečně rychlé jízdy, čímž automobilka Volvo Cars podtrhuje svou pozici světového
lídra v oblasti bezpečnosti. Obě zmíněné funkce jasně ukazují, jak mohou výrobci automobilů
podporou lepšího jízdního chování řidičů aktivně převzít odpovědnost při usilování o snížení počtu
úmrtí při dopravních nehodách.
„Věříme, že by na sebe měli výrobci automobilů vzít určitý díl zodpovědnosti za bezpečnost na
silnicích a snažit se ji zlepšit,“ prohlásila Malin Ekholm, ředitelka centra bezpečnosti automobilky
Volvo Cars. „Tomuto způsobu myšlení dokonale odpovídá nejen naše technologie omezující
maximální rychlost, ale i dialog, který jsme prostřednictvím ní iniciovali. Omezená rychlost a klíč
Care Key pomáhají lidem uvědomit si, že jízda vysokou rychlostí je nebezpečná, a podporují je ve
vytvoření lepších jízdních návyků, přičemž jim současně zajišťují vnitřní klid v době, kdy jejich vůz
řídí někdo jiný.“
Technologie omezující maximální rychlost vozu je již od doby, kdy byl tento záměr zveřejněn,
kontroverzním tématem. Někteří z jejích odpůrců zpochybňují právo automobilek takovéto
omezující technologie zavádět.
Automobilka Volvo Cars nicméně věří, že je její povinností pokračovat ve své průkopnické tradici a
nadále vést diskuzi o právech a povinnostech výrobců automobilů, protože záchrana lidských
životů je pro ni důležitější než potenciální odliv zákazníků.

Problém s vysokou rychlostí spočívá v tom, že po překročení určité rychlosti palubní bezpečnostní
technologie a systém chytré infrastruktury nemají možnost nadále předcházet dopravním
nehodám končícím vážnými, či dokonce smrtelnými zraněními.
Z toho důvodu je ve většině západních zemí omezení maximální rychlosti namístě, protože ta
zůstává všudypřítomným a jedním z nejčastějších důvodů úmrtí na silnicích. I v dnešní době
dostávají každoročně pokutu za překročení maximální rychlosti miliony lidí.
Z průzkumů vyplývá, že lidé v průměru především dost dobře nechápou nebezpečí spojená s
jízdou vysokou rychlostí. Ve výsledku pak spousta řidičů jezdí příliš rychle a jen obtížně dokáže
přizpůsobit rychlost jízdy aktuální dopravní situaci.
Kromě jízdy vysokou rychlostí představují další dvě mezery na cestě k úspěšnému dosažení vize
automobilky Volvo Cars, jejímž cílem je snížit počet vážných či smrtelných zranění při dopravních
nehodách na nulu, také řidiči, kteří řídí pod vlivem omamných látek nebo se na jízdu nesoustředí.
Z toho důvodu podniká automobilka Volvo další akce, které by měly řešit všechny tři uvedené
aspekty lidského chování a jejichž výsledkem bude představení nových technologií pro budoucí
modely.
Omezení maximální rychlosti nemá vliv na žádné stávající prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.
Přehledné vysvětlení důvodů a přínosu snížení nejvyšší rychlosti a fungování Care Key:

https://www.volvocars.com/cz/proc-volvo/inovace/budoucnost-rizeni/bezpecnost/pospichejte-bezpecne
Fotografie si můžete stáhnout zde:

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/268578/photos

------------------------------Volvo Car Group v roce 2019
Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy
švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 274,1
miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě prodalo 705 452
(642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 9,8 %. 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
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes je
automobilka Volvo Cars jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů v
přibližně 100 zemích. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang
Geely Holding (Geely Holding).
V roce 2018 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 43 000 (39 500)
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení
mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC

sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v
Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) 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.
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá
do celé řady obchodních ambicí společnosti: například usiluje o to, aby do poloviny současného
desetiletí tvořily 50% podíl jejího globálního prodeje plně elektrická vozidla a aby polovina jejího
zisku pocházela z přímých obchodních svazků se zákazníky. Automobilka se zároveň zavázala
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu, přičemž je jejím cílem stát se do roku 2040 klimaticky
neutrální společností.
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti
Volvo Car Group. Některé z popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava.
Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit a mohou být předmětem změny bez
předchozího upozornění.

