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Všechny čistě elektrické modely Volvo budou dostupné 
pouze online 

Automobilka Volvo Cars zásadním způsobem mění to, jak a kde se bude setkávat se svými 
zákazníky. Rozhodla se opustit stávající velkoobchodní model a přesunout se do online prostředí. 
Souběžně s tím se chce zaměřit na budování silných vazeb se zákazníky. 
  
Jejím cílem je stát se do roku 2030 globálním výrobcem plně elektrických automobilů. V souladu s 
touto vizí se v následujících letech chystá představit zcela novou rodinu elektrických vozů, které 
budou dostupné pouze online. 
  
V rámci své nové obchodní strategie chce společnost Volvo Cars věnovat značné investice do online 
prodejních kanálů, radikálně omezit složitost své produktové nabídky a stanovit transparentní ceníky 
modelů. 
  
V kombinaci s online prodejem se společnost Volvo Cars zaměří na kompletní nabídku komfortních 
zákaznických služeb, které budou k dispozici pod označením Care by Volvo. 
  
„Budoucnost společnosti Volvo Cars je definována třemi pilíři: elektřina, online prostředí a růst,“ říká 
Lex Kerssemakers, ředitel pro globální obchodní operace. „Chceme našim zákazníkům nabídnout 
pocit klidu a bezstarostné vlastnictví vozu Volvo tím, že proces získání vozu a následné cestování  
s ním zbavíme všech složitostí. Usilujeme především o jednoduchost a komfort.“  
  
Strategie společnosti Volvo Cars se zaměřuje na nejrychleji rostoucí segment globálního 
automobilového průmyslu: trh s luxusním elektrickými automobily. Automobilka se zavázala dostat 
se do popředí tohoto segmentu, a proto se bude z hlediska vývoje zaměřovat pouze na elektrická 
vozidla. 
  
Zatímco bude Volvo Cars investovat značné prostředky do platforem pro online prodej, bude ve 
spolupráci se svými autorizovanými prodejci zároveň budovat pevnější vazby se zákazníky. 
Autorizovaní prodejci tím pádem zůstanou zásadním dílkem tvořícím zákaznický zážitek, přičemž 
budou mít i nadále na starosti celou škálu důležitých služeb, jako jsou prodej, příprava vozů, jejich 
předávání a servis. 
  
„Je třeba zajistit hladkou integraci ‚online a offline‘ části,“ dodal Lex Kerssemakers. „V každé fázi své 
cesty, bez ohledu na to, zda se jedná o online prostředí, showroom, Volvo Studio, nebo vlastní jízdu 
vozem, musí zákazník získat prvotřídní zážitek.“ 
  
Program Care by Volvo, který dosud zaštiťoval předplacené služby společnosti Volvo Cars, bude 
nyní rozšířen na rozsáhlejší nabídku, jejímž smyslem bude dopřát zákazníkům celkově větší pohodlí. 
  
Online zakoupený vůz Volvo bude dodáván s celým balíčkem komfortní péče, která zahrnuje 
položky, jako jsou servis, záruka, silniční asistenční služba a na základě dostupnosti také pojištění a 
různé možnosti pro nabíjení v domácích podmínkách. 
  



V rámci svého vlajkového obchodu, který najdete na stránkách volvocars.com, automobilka radikálně 
zjednoduší proces objednání vozů Volvo, jenž se bude skládat z menšího počtu kroků.  
  
Zákazníci získají možnost vybrat si z atraktivních předem konfigurovaných elektrických vozů Volvo, 
díky čemuž bude objednání vozu snadné a pohodlné a jeho dodání rychlé. 
  
Další komfort a zjednodušení přicházejí ve formě transparentního stanovení cen modelů. Tím dojde 
k eliminaci nutnosti vyjednávat a zvýší se transparentnost celého procesu, což přispěje k vyšší 
důvěryhodnosti značky. 
 
V průběhu letošního roku bude i v České republice spuštěn online prodej plně elektrických modelů.  
Bližší informace o procesu a nabídce budou zveřejněny později. 
  
  
------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala společnost 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 vozů (705 452), což ve srovnání s rokem 2019 znamená propad 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 2020 prodáno 661 713 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 lidí (41 500). 
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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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Cars. 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. 
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