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Automobilka Volvo Cars představuje funkci
Care Key pro bezpečné sdílení automobilu,
která bude součástí standardní výbavy všech
nových vozů Volvo
Automobilka Volvo Cars dnes představuje funkci Care Key, jež umožní
zákazníkům, kteří si koupí vůz Volvo, nastavit jeho maximální rychlost zvlášť pro
sebe, rodinné příslušníky nebo pro přátele. Funkce Care Key se počínaje
modelovým rokem 2021 stane součástí všech vozů Volvo.
Výhoda funkce Care Key spočívá v možnosti nastavení maximální rychlosti vozu před jeho
zapůjčením například mladým, nezkušeným řidičům s čerstvým řidičským průkazem.
Uvedení funkce Care Key předcházelo oznámení o snížení maximální rychlosti vozů Volvo od roku
2020 na 180 km/h, které bylo zveřejněno začátkem tohoto měsíce. Smyslem uvedeného opatření bylo
vyslat silný signál upozorňující na problémy spojené s jízdou vysokou rychlostí.
Generální ředitel automobilky Volvo Cars Håkan Samuelsson začátkem tohoto měsíce uvedl, že chce
společnost zahájit diskuzi na téma, zda mají výrobci automobilů právo, nebo dokonce povinnost
instalovat do svých vozů technologie, které změní chování řidičů. Nyní, když je taková technologie
k dispozici, získává tato otázka na ještě větší důležitosti.
Omezení maximální rychlosti vozu i funkce Care Key představují součást této iniciativy, přičemž
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názorně ukazují, jak mohou výrobci automobilů aktivně převzít odpovědnost za dosažení cíle, jímž je
snížení počtu smrtelných zranění následkem autohavárie na nulu, podporováním lepšího chování
řidičů.
„Věříme, že automobilky nesou odpovědnost za zlepšení bezpečnosti dopravního provozu,“ uvedl
Håkan Samuelsson. „Naše nedávno zveřejněné rozhodnutí o snížení maximální rychlosti našich vozů
i funkce Care Key tomuto způsobu myšlení přesně odpovídají. Spousta lidí by ráda sdílela svůj vůz se
svými přáteli nebo s rodinou, ale nejsou si jistí, zda by v něm jejich blízcí jezdili bezpečně. V tomto
ohledu nabízí funkce Care Key skvělé řešení, díky němuž budou klidnější.“
Je možné, že kromě potenciálních přínosů v oblasti bezpečnosti nabídnou funkce, jako jsou omezení
maximální rychlosti a Care Key, řidičům vozů Volvo také finanční výhody. V současné době přizvala
švédská automobilka pojišťovací společnosti z několika různých zemí k diskuzi, jejímž smyslem je
vytvoření speciálních, cenově výhodnějších nabídek pro komunitu majitelů vozů Volvo, kteří budou
zmíněné bezpečnostní funkce využívat.
Konkrétní dohody a podmínky budou záviset na specifické situaci v rámci jednotlivých trhů.
Automobilka Volvo Cars nicméně očekává, že již brzy zveřejní první dílčí dohody s velkými národními
pojišťovnami.
„Jestliže můžeme povzbudit a podpořit řidiče v tom, aby se za volantem chovali lépe a nedostávali se
do potíží, mělo by to logicky vést také k pozitivnímu dopadu na bonusy při sjednávání pojištění vozu,“
oznámil pan Samuelsson.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/250013/photos
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Volvo Car Group v roce 2018
Za fiskální rok 2018 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 185
milionů švédských korun (v roce 2017 to bylo 14 061 milionů švédských korun). Tržby v
tomto období činily 252 653 milionů švédských korun (208 646 MSEK). Za celý rok 2018 se
po celém světě prodalo 642 253 (571 577) vozů, což oproti roku 2017 znamená zvýšení
prodeje o 12,4 %. Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace
finanční a provozní strategie, kterou automobilka Volvo v posledních letech prošla.
Současně se tím upevňuje postavení společnosti pro další fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je automobilka Volvo Cars
jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž
svědčí i fakt, že bylo v roce 2018 prodáno 642 253 jejích vozů v přibližně 100 zemích.
Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding
(Geely Holding). Do roku 1999 byla automobilka součástí švédské skupiny Volvo Group,
načež byla koupena americkým koncernem Ford Motor Company. V roce 2010 získala
automobilku Volvo Cars společnost Geely Holding.
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V roce 2018 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 43 000 (39 500)
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní
oddělení mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Čínská část ředitelství automobilky
Volvo Cars 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 Tačchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína).
Díly karoserie se produkují ve švédském Olofströmu.
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