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Volvo XC60, nejlépe prodávaný model automobilky 
Volvo Cars, je nyní mnohem chytřejší než kdykoli dříve 

Společnost Volvo Cars představuje své legendární středně velké SUV XC60 s celou řadou 
vylepšení, která zahrnují nový infotainment systém s OS Android a integrované aplikace a služby 
Google, díky čemuž bude nejlépe prodávané volvo nyní chytřejší než kdykoli dříve. 
  
Intuitivní infotainment systém další generace nabídne zákazníkům bezprecedentní individualizaci a 
bezkonkurenční konektivitu, která bude dále rozšířena prostřednictvím zbrusu nového balíčku 
digitálních služeb. 
  
Jádro balíčku digitálních služeb představují aplikace a služby Google,* mezi jejichž výhody patří 
například hlasové ovládání Google Assistant, navigace Google Maps představující to nejlepší ve své 
třídě a široká nabídka aplikací přizpůsobených na míru automobilům, které si lze stáhnout z obchodu 
Google Play. 
  
Na základě přihlášení k využívání balíčku digitálních služeb získají zákazníci přístup ke všem 
nabízeným službám a funkcím. Veškerý hardware potřebný k využívání služeb je již součástí vozu, 
zatímco jsou veškerá potřebná data zahrnuta v ceně balíčku. 
  
Automobilka Volvo Car Group je první společností, která uzavřela partnerství se značkou Google, 
aby společnými silami vytvořily infotainment systém s OS Android a integrovanými aplikacemi a 
službami Google. Po několika letech úzké spolupráce obou společností bylo jako první vůz Volvo 
vybavený uvedeným systémem představeno plně elektrické Volvo XC40 Recharge.  
  
Volvo XC60 pak představuje další krok v průběžném zavádění infotainment systému s OS Android 
do vozů švédské značky. Navíc získá toto již nyní značně populární SUV na ještě větší atraktivitě. 
  
Volvo XC60 se již více než deset let pohybuje na horních příčkách prodejnosti v rámci segmentu, 
kde panuje jedno z nejvíce konkurenčních prostředí na automobilovém trhu. Od roku 2009 
představovalo nejlépe prodávaný model společnosti Volvo Cars, přičemž se ho až do roku 2020 po 
celém světě prodalo více než 1,68 milionu*** kusů. 
  
Jen v roce 2020 se prodalo bezmála 200 000 vozů XC60, což dělá téměř 29 % ročního prodeje 
společnosti Volvo Cars v daném období. Z hlediska podílu na trhu se jednalo o nejpopulárnější 
evropské středně velké SUV, které se v globálním měřítku dostalo ve stejném segmentu mezi pět 
nejprodávanějších vozů. 
  
Kromě nejvýznamnějšího úspěchu, jímž byl v roce 2018 titul Světové auto roku, získalo Volvo XC60 
za poslední desetiletí spoustu světových ocenění v rozsahu od designu až po bezpečnost. 
  
Pokud jde o aktualizace na poli bezpečnosti, Volvo XC60 je nyní vybaveno nejnovějším pokročilým 
asistenčním systémem řidiče (ADAS) společnosti Volvo Cars, který představuje moderní modulární 
senzorickou platformu aktivní bezpečnosti, jež je tvořena celou řadou radarů, kamer a 
ultrazvukových senzorů. 



  
Uvedená platforma podporuje vývoj a zavádění systémů aktivní bezpečnosti, jako jsou detekce 
ostatních účastníků silničního provozu, automatické brzdění a systémy na předcházení kolizím. 
Mimoto prostřednictvím asistentu pro jízdu v kolonách s funkcí Pilot Assist jemně podporuje řidiče od 
rozjezdu až po jízdu dálničními rychlostmi. 
  
Ačkoli se zásadní změny odehrály hluboko uvnitř Volva XC60, designéři automobilky provedli také 
pár drobných úprav exteriéru. Ty zahrnují novou masku chladiče, nový přední nárazník, nové barvy 
exteriéru a novou nabídku kol. 
  
Možnosti personalizace rozšiřují nové materiály pro interiér. Nabídka zahrnuje luxusní varianty bez 
použití kůže a dostupnost textilního čalounění City Weave.  
  
Výroba Volva XC60 modelového roku 2022 bude zahájena koncem května. 
  
Redakční poznámky: 
  

• *Funkce a služby nabízené v rámci balíčku digitálních služeb se mohou v závislosti na konkrétním trhu 
lišit. Bližší informace o balíčku digitálních služeb najdete na tomto odkazu.  

• **V závislosti na konkrétním trhu. Pokud máte zájem o bližší informace, použijte prosím výše uvedený 
odkaz. 

• ***Jedná se o globální prodejní čísla vztahující se k Volvu XC60 I. a II. generace od ledna 2009 do 
prosince 2020.  

• Google, Android, Google Play a ostatní známky jsou obchodními známkami společnosti Google LLC. 

 

------------------------------- 
  
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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