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Všechny čistě elektrické vozy Volvo budou standardně 
dodávány s pneumatikami Recharge 

V rámci přehodnocení konvenčního používání letních a zimních pneumatik začne společnost Volvo 
Cars standardně vybavovat své plně elektrické vozy určené pro severní a střední Evropu celoročními 
pneumatikami Recharge. 
  
Společnost Volvo Cars chce svým zákazníkům usnadnit život prostřednictvím jedné sady pneumatik 
nabízejících vyšší bezpečnost v širším rozsahu povětrnostních a silničních podmínek než letní nebo 
zimní pneumatiky. Zákazníci tak nebudou nuceni řešit sezonní výměnu pneumatik a automobilka tím 
současně přispěje ke snížení emisí CO2. 
  
Pneumatiky Recharge jsou prvními pneumatikami pro celoroční použití, které dosahují třídy A 
energetické účinnosti. Jedná se o inovaci, která jde ruku v ruce s aspirací společnosti na čelní 
postavení v oblasti nabídky udržitelnějších produktů v rámci automobilového průmyslu. 
  
Řízení čistě elektrického vozu Volvo XC40 Recharge s pneumatikami Recharge může oproti jízdě na 
zimních pneumatikách* přispět ke snížení spotřeby energie až o 8 %, a tím pádem i k prodloužení 
dojezdu. 
  
Pokud vzroste množství zákazníků, kteří budou po celý rok využívat jen jednu sadu pneumatik, bude 
možné omezit výrobu hliníkových disků, čímž se dále sníží dopad na životní prostředí. 
  
„U elektrických vozidel je udržování co nejnižšího valivého odporu mnohem důležitější než u vozů s 
tradičním pohonem, protože má mnohem vyšší vliv na spotřebu energie i dojezd,“ uvedla Gisela 
Blomkvist, ředitelka centra udržitelnosti společnosti Volvo Cars. „Snížení valivého odporu je obvykle 
řešeno u letních pneumatik. S pneumatikami Recharge tuto charakteristiku vnášíme i do zimních 
měsíců, což má jasné výhody pro zákazníky i životní prostředí.“ 
  
Ve velké části Evropy nemusí být vzhledem k aktuálnímu počasí a podmínkám na silnici konvenční 
používání letních a zimních pneumatik vždy tou nejbezpečnější možnou volbou. 
  
Odborníci společnosti Volvo Cars na bezpečnost zjistili, že je při teplotách kolem nuly na suchém i 
mokrém povrchu používání tradičních letních nebo zimních pneumatik méně bezpečné. Za těchto 
podmínek představují pneumatiky Recharge bezpečnější alternativu. 
  
Pneumatiky Recharge, které byly vyvinuty speciálně pro produktovou linii Recharge, nabízejí nejlépe 
vyvážené bezpečnostní vlastnosti pro celoroční použití, přičemž excelují tam, kde se počasí a 
silniční podmínky často mění. 
  
„V perfektním světě bychom se každé ráno po probuzení podívali z okna, poslechli si předpověď 
počasí a na základě získaných informací namontovali na svůj vůz ideální pneumatiky,“ prohlásil Jan 
Ivarsson, senior expert pro bezpečnost v centru bezpečnosti společnosti Volvo Cars. „To by ale 
samozřejmě pro lidi znamenalo moc velkou zátěž. Proto jsme do naší nabídky zařadili pneumatiky 



Recharge, představující nejlépe vyváženou volbu, která pomůže celoročně zajistit našim zákazníkům 
bezpečné cestování.“ 
  
Pneumatiky Recharge nicméně nemusejí být tou nejlepší variantou pro všechny. Pro zákazníky, kteří 
žijí v oblastech, kde jsou drsnější zimy a silnice bývají pokryty sněhem či ledem, nebo pro zákazníky, 
kteří do takových míst často cestují, stále nabízíme jako nejbezpečnější volbu tradiční pneumatiky s 
vysokým třením nebo s hroty. 
  
Redakční poznámky: 

• *U čistě elektrického Volva XC40 Recharge může při použití pneumatik Recharge místo nordických/EU 
zimních pneumatik s vysokým třením dojít ke snížení emisí CO2 plynoucích z využívání elektřiny z 92 
g/km na 84 g/km (EU-28 mix.). 

• Pneumatiky Recharge budou součástí standardní výbavy čistě elektrických vozů Volvo na 
následujících trzích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, 
Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. 

• Dnes je plně elektrické Volvo XC40 Recharge na výše uvedených trzích standardně dodáváno s 
letními pneumatikami. 

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