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Automobilka Volvo Cars otevřela objednávkový systém 
pro nové čistě elektrické Volvo C40 Recharge 

Společnost Volvo Cars oficiálně otevřela na prvních evropských trzích objednávkový systém pro svůj 
nejnovější plně elektrický model, Volvo C40 Recharge. 
  
V souvislosti s odhalením tohoto přelomového modelu švédská automobilka nedávno představila 
novou obchodní strategii: Volvo C40 Recharge bude na celé řadě evropských trhů* od současného 
týdne dostupné online na stránkách volvocars.com. Zákazníci si ho tím pádem mohou komfortně 
objednat přímo z domova nebo z jakéhokoli jiného místa. V případě zájmu nicméně mohou online 
objednávku zadat také s pomocí autorizovaného prodejce. 
  
V zájmu zjednodušení nabídky v rámci svého modelového portfolia a s cílem klást důraz na 
atraktivní předkonfigurované varianty společnost Volvo Cars výrazně zredukovala nabídku možností 
pro zájemce o Volvo C40 Recharge. 
  
Nové Volvo C40 Recharge bude zákazníkům dodáváno s komfortním balíčkem služeb z nabídky 
Care, která zahrnuje položky, jako jsou servis, záruka, silniční asistenční služba a na základě 
dostupnosti také pojištění a různá řešení pro nabíjení* v domácích podmínkách. 
  
„Říkáme tomu ‚budoucnost automobilky Volvo‘,“ uvedl Lex Kerssemakers, ředitel pro globální 
obchodní operace společnosti Volvo Cars. „Volvo C40 Recharge totiž představuje mnohem více než 
jen nové auto. Jedná se o náš vůbec první model, který bude prodáván výhradně v elektrické 
variantě, a také o významný krok vpřed v rámci našeho plánu k přechodu do online prostředí, což 
zákazníkům zajistí výhodu v podobě mnohem vyššího pohodlí. Zkrátka a dobře se jedná o naprosto 
nový přístup automobilky Volvo.“ 
  
Model C40 Recharge je nejnovějším manifestem závazku společnosti Volvo Cars k bezemisní 
budoucnosti. V následujících letech se automobilka chystá představit několik dalších elektrických 
modelů, přičemž je jejím cílem do roku 2025 dosáhnout stavu, kdy budou polovinu jejího globálního 
objemu prodeje tvořit plně elektrické vozy. Od roku 2030 má pak automobilka v plánu prodávat 
výhradně čistě elektrická vozidla. 
  
Volvo C40 Recharge nabízí veškeré výhody SUV, ale v nižším a elegantnějším provedení. Záď vozu 
zaujme svým přitažlivým zakončením, které harmonicky navazuje na nízkou střešní linii, zatímco příď 
představuje novou tvář elektrických modelů Volvo, jejíž součástí jsou světlomety vybavené 
nejmodernější pixelovou technologií. 
  
Uvnitř Volva C40 Recharge zákazníci jistě ocení vysokou jízdní pozici, preferovanou většinou řidičů 
vozů Volvo. Interiér je dostupný v různých barevných provedeních a s dekorativní výbavou unikátní 
pro tento model. Současně se jedná o první model Volvo, v němž nejsou použity žádné kožené 
materiály. 
  



Stejně jako Volvo XC40 Recharge přichází i Volvo C40 Recharge vybaveno jedním z nejlepších 
infotainment systémů na trhu. Ten funguje na základě OS Android a byl vyvinut ve spolupráci se 
společností Google. Mezi jeho výhody patří integrované aplikace a služby Google, jako jsou 
například aplikace Google Maps, asistent Google Assistant a obchod Google Play. 
  
Díky neomezeným datům je navíc zajištěna špičková konektivita, přičemž je možné aktualizovat 
software vozu Volvo C40 Recharge na základě vzdáleného spojení. To znamená, že budou funkce 
vozu po opuštění bran továrny stále vylepšovány. 
  
Pohon je tvořen dvěma elektrickými motory, z nichž jeden pohání přední kola a druhý zadní nápravu. 
Energii oba motory čerpají ze 78kWh akumulátoru, který je na rychlonabíjecích stanicích možné 
nabít na 80 % kapacity během 40 minut. Dojezd vozu se očekává kolem 420 km*, což je vzdálenost, 
která by se měla postupem doby díky softwarovým aktualizacím OTA (vzdálený přístup) ještě 
prodloužit. 
  
Výroba Volva C40 Recharge bude zahájena letos na podzim, přičemž bude probíhat stejně jako 
produkce Volva XC40 Recharge v továrně automobilky Volvo Cars v belgickém Gentu. Do České 
republiky by první objednané vozy měly dorazit v průběhu února 2022. 
 
  
Redakční poznámky 
  

• Volvo C40 Recharge lze nyní objednávat v Nizozemsku a Norsku, přičemž bude od čtvrtka 3. června 
dostupné také ve Švédsku a ve Spojeném království. V průběhu příštích týdnů budou následovat další 
trhy. V České republice by se systém měl otevřít v listopadu.  

• Některé z popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla a 
konkrétní zákaznická nabídka se mohou v jednotlivých zemích lišit nebo (zatím) nemusejí být na všech 
trzích dostupné. Místní ceníky najdete na stránkách volvocars.com. 

• Časy nabíjení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou venkovní teplota, aktuální 
teplota akumulátoru, zvolený nabíjecí systém, stav akumulátoru a stav vozidla. 

• Dojezd v souladu s realistickým WLTP jízdním cyklem v rámci testování nových vozů za 
kontrolovaných podmínek. Reálný dojezd se nicméně může lišit. Hodnoty jsou předběžné. Finální 
homologace zatím nebyla provedena. 

• Google, Android, Google Play a ostatní známky jsou obchodními známkami společnosti Google LLC. 
• Informace pro zákazníky jsou dostupné na stránkách: https://www.volvocars.com/intl/v/cars/c40-

electric. 

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