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Volvo vede v počtu ocenění Top Safety Pick+ udílených 

institutem IIHS 

Společnost Volvo Cars při letošním udělování ocenění TOP SAFETY PICK PLUS (TSP+) 
Americkým pojišťovacím institutem pro bezpečnost silničního provozu (IIHS), které proběhlo minulý 
týden, získala více ocenění než kterákoli jiná automobilka. Ocenění TSP+ obdrží od institutu IIHS jen 
vozidla, u kterých byla prokázána nejvyšší úroveň bezpečnosti. 

Automobilka Volvo získala v posledním kole hned devět ocenění TSP+. K tomuto skvělému výsledku 
pomohl švédské značce důraz kladený na standardní bezpečnostní systémy zahrnující upozornění 
na nebezpečí kolize a automatické nouzové brzdění v kombinaci s vyspělými preventivními systémy 
na ochranu chodců a cyklistů. Automobilka Volvo již několik let zahrnuje tyto systémy do standardní 
výbavy, zatímco spousta ostatních konkurentů je i nadále nabízí jako výbavu na přání. 

Ocenění TOP SAFETY PICK PLUS získaly od institutu IIHS následující modely: 

• Volvo S60 
• Volvo S60 Recharge 
• Volvo V60 
• Volvo V60 Recharge 
• Volvo XC40 
• Volvo XC60 
• Volvo XC60 Recharge 
• Volvo XC90 
• Volvo XC90 Recharge 

Vizí automobilky Volvo je, aby v jejích nových vozech nebyl nikdo smrtelně ani jinak vážně zraněn. 
Společnost neustále inovuje a pracuje na nových bezpečnostních funkcích, mezi které patří také 
omezení maximální rychlosti nových vozů, systém preventivní ochrany v případě nechtěného 
opuštění vozovky a nový soubor pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS), debutující ve 
Volvu XC40 Recharge. 

 

 

  



  
 
 
Společnost Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 (705 452) nových vozů Volvo, což oproti roku 2019 znamenalo pokles prodeje o 6,2 %.  
 
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu 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. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 (41 500) 
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 chce do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž do té 
doby hodlá navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu – jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
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