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Společnost Volvo Cars nastavuje nový průmyslový 
standard: stala se jedinou automobilkou, která u celé 
své modelové řady dosáhla v testech IIHS hodnocení 
Top Safety Pick Plus 

Plně elektrické Volvo XC40 Recharge si při bezpečnostních testech Amerického pojišťovacího 
institutu pro bezpečnost silničního provozu (IIHS) vysloužilo ocenění TOP SAFETY PICK PLUS 
(TSP+). To v důsledku znamená, že se automobilka Volvo Cars stává jedinou značkou, která 
dosáhla u celé své stávající modelové řady na ocenění TSP+. 
 
Volvo XC40 Recharge je prvním plně elektrickým malým SUV, kterému se tento titul podařilo získat. 
Automobilka si díky tomuto úspěchu může po minulém měsíci, kdy se mohla pochlubit nejvyšším 
počtem vozů, které od zavedení ocenění TSP+ v roce 2013 toto hodnocení v rámci jednoho roku 
získaly, přidat na seznam nový rekord. 
 
Status TSP+ získávají od institutu IIHS jen vozidla, u kterých byla prokázána nejvyšší úroveň 
bezpečnosti. V únoru získala automobilka Volvo Cars ocenění TSP+ celkem pro devět modelů, 
zatímco v březnu bylo uděleno dalším pěti vozům. S posledním oceněním nyní v dubnu získala za 
rok 2021 toto hodnocení celkem 15krát. 
 
Těchto mimořádných výsledků dokázala automobilka dosáhnout díky svému důrazu na bohaté 
vybavení svých vozů standardními bezpečnostními systémy, které zahrnují systém upozorňující na 
nebezpečí čelního nárazu a funkci automatického nouzového brzdění v kombinaci s vyspělými 
preventivními systémy na ochranu chodců a cyklistů. 
 
„Bez ohledu na typ karoserie, motor nebo úroveň výbavy nabízí každý vůz Volvo inovativní ochranné 
funkce pro případ dopravní nehody,“ uvedl Anders Gustafsson, prezident a generální ředitel 
společnosti Volvo Car USA. „Jsme hrdí, že pojišťovací institut IIHS ocenil naše úsilí udělením titulu 
TOP SAFETY PICK PLUS každému z našich aktuálně vyráběných vozů. Žádné jiné automobilce se 
nepodařilo získat tuto poctu napříč celou její stávající modelovou řadou.“ 
 
Plně elektrické Volvo XC40 Recharge rozšířilo řadu vozů Volvo, jimž bylo ocenění TSP+ uděleno. 
Do 31. března 2021 získaly od Amerického pojišťovacího institutu pro bezpečnost silničního provozu 
(IIHS) ocenění TOP SAFETY PICK PLUS následující modely vyrobené po září 2020: 

• Volvo S90; 
• Volvo S90 Recharge; 
• Volvo V90; 
• Volvo V90 Cross Country. 

  



Do 31. března 2021 získal od Amerického pojišťovacího institutu pro bezpečnost silničního provozu 
(IIHS) ocenění TOP SAFETY PICK PLUS následující model: 

• Volvo V60 Cross Country. 
  
Výše uvedené modely se připojily k řadě vozů, kterým bylo ocenění TOP SAFETY PICK PLUS 
uděleno již v únoru: 

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

  
Vizí společnosti Volvo Cars je, aby v jejích nových vozech nikdo neutrpěl smrtelné ani jinak vážné 
zranění. Z toho důvodu automobilka nepřestává pracovat na inovacích nových bezpečnostních 
funkcí, mezi které patří také omezení maximální rychlosti nových vozů Volvo, systém preventivní 
ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky a nová sada bezpečnostních senzorů debutující ve 
Volvu XC40 Recharge. 
  
------------------------------- 
  
  
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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