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Ovládejte své Volvo prostřednictvím hodinek
Apple Watch
Společnost Volvo Cars je připravena uvést aktualizovanou verzi své přelomové
aplikace Volvo On Call pro chytrá zařízení, která uživatelům poskytne
bezproblémové spojení s vozem prostřednictvím hodinek Apple Watch nebo
Android Wear. Aplikace řidičům umožní prostřednictvím systému Volvo On Call
efektivním způsobem kontrolovat některá nastavení vozu, odemknout/zamknout
dveře, najít vůz a využívat celou řadu různých funkcí přímo ze zápěstí.

„Díky aplikaci Volvo On Call budete mít celý den přehled o všech funkcích vašeho volva a u některých z nich
budete dokonce moci na dálku upravovat jejich nastavení. Za chladného a mrazivého rána s ní můžete
nechat předem ohřát interiér vozu a v horkých letních měsících naopak ochladit. Mimoto si můžete
zkontrolovat zbývající množství paliva, kolik jste ujeli kilometrů nebo kdy vás čeká další návštěva servisu.
Dále vám pomůže určit polohu vašeho auta na nepřehledném parkovišti,“ vysvětluje David Holeček, ředitel
oddělení online produktů a služeb ve společnosti Volvo Cars.
Aplikace Volvo On Call nově přináší palubní konektivitu například pro hodinky Apple Watch, uživatelské
rozhraní iPadů, hodinky Android Wear a telefony s OS Windows, které lze mimo jiné hlasově ovládat
prostřednictvím inteligentní asistentky Cortana. Aktualizovaná aplikace, která bude zahrnovat také
zdokonalenou funkci odeslání polohy do navigačního systému vozu „send to car“, bude uvedena na trh
koncem června.
Kromě nových funkcí se aplikace Volvo On Call dočkala také zcela nového vzhledu, který vychází z
oceňovaného uživatelského rozhraní Sensus nového Volva XC90.
Systém Volvo On Call, který byl poprvé uveden v roce 2001, se stal prvním systémem umožňujícím
prostřednictvím palubní SIM karty na dálku komunikovat s automobilem za účelem zajištění bezpečnosti
cestujících a zabezpečení vozu (který lze i vysledovat) v situacích, jako jsou dopravní nehoda, porucha nebo
krádež auta. Tyto původní bezpečnostní funkce systém nabízí i nadále, přičemž se aktivují v momentě, kdy
se nafouknou airbagy nebo pokud řidič potřebuje pomoc. Po aktivaci systému je řidič spojen přímo s

Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, Czech Republic
DIČ: CZ 63981726

operátorem centra Volvo On Call, který mu na základě GPS souřadnic okamžitě vyšle na pomoc záchrannou
nebo silniční asistenční službu.
V posledních letech se mnohonásobně zvýšil význam aplikací, které se exponenciálně rozšířily po celém
světě. Z toho důvodu nabízíme kromě základních bezpečnostních a zabezpečovacích funkcí také celou řadu
komfortních služeb, jako jsou dálkové ovládání zámků vozu, ukazatel množství paliva nebo možnost
automobil lokalizovat.
„Během pouhých několika let jsme se posunuli od zajištění bezpečnosti posádky a zabezpečení vozu až k
řešení, které umožňuje řidičům zůstat v neustálém spojení se svými vozy a těšit se z celé řady nových
výhodných funkcí, které jim zjednoduší jejich každodenní životy,“ říká Sofia Wessman, manažerka oddělení
Volvo On Call ve společnosti Volvo Cars.

Redakční poznámky:
-

Aplikace Volvo On Call je nyní dostupná na 21 trzích (v ČR bude k dispozici v roce 2016), přičemž ji v
současné době po celém světě využívá kolem 230 000 aktivních předplatitelů.
Během posledních 12 měsíců zaznamenalo Volvo kolem 8 milionů případů, kdy byla využita funkce
nezávislého palivového topení.
Volvo On Call je v současnosti standardem v Brazílii, USA a Kanadě. Na ostatních trzích, kde je aplikace
dostupná, je volitelnou výbavou.
Nejvíce se tato volitelná technologie využívá na trzích Švédska a Číny.
U nového Volva XC90 je Volvo On Call na mnoha trzích standardní výbavou.

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/163015/photos
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