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Doživotní záruka na náhradní díly Volvo
Volvo spustilo nový program doživotní záruky na originální náhradní díly CUSTOMER LIFETIME
PARTS WARRANTY. Zákazníci, kteří si zakoupí a nechají do svého vozu namontovat náhradní díl
Volvo, na něj získají doživotní záruku.
Vozy Volvo jsou na špici žebříčku bezpečnosti. A to nejen nové modely, které pravidelně získávají
nejvyšší hodnocení nezávislých odborných autorit a institutů. Záruka bezpečnosti platí pro
automobily švédské značky po celou dobu jejich životnosti. Podmínkou, aby „volvo zůstalo
volvem“, však je, aby všechny náhradní díly byly výhradně originální a veškerý servis a případné
opravy probíhaly v autorizovaných provozech.

K nezpochybnitelným výhodám autorizovaného servisu Volvo nyní přibyla další, na automobilovém
trhu zcela ojedinělá: doživotní záruka na mechanické a elektrické originální náhradní díly.

Doživotní záruka se vztahuje na výrobní vadu náhradního dílu, jež má za následek jeho
nefunkčnost či omezenou funkčnost způsobenou jiným důvodem, než je běžné opotřebení či
špatné užívání vozidla. Takový náhradní díl bude zákazníkovi autorizovaným servisem Volvo
vyměněn nebo opraven zdarma včetně nákladů na práci.

Záruka je při splnění konkrétních záručních podmínek časově a kilometrově neomezená a lze ji
uplatnit na základě faktury potvrzující koupi a instalaci daného dílu v autorizovaném servisu Volvo.
Nehraje ani roli, kolikrát je daný díl měněn. Podmínkou je, aby součástka byla zakoupena a
instalována výhradně v autorizovaném servisu Volvo, a to po zahájení záručního programu
Customer Lifetime Parts Warranty dne 15. ledna 2020. Aktuální přehled autorizovaných servisů
Volvo je dostupný a www.volvocars.com/cz/najit-dealera

S doživotní zárukou na náhradní díly pro osobní vozy značky Volvo Customer Lifetime Parts
Warranty má vlastník vozidla právo na opravu či výměnu vadného dílu krytého zárukou po celou
dobu, kdy bude vůz vlastnit. Dojde-li ke změně majitele, na něhož je vůz registrován v době
opravy, platnost záruky končí. Stejně tak záruka pozbývá platnost s přemontováním dílu do jiného
než původního vozidla.

Záruka se nevztahuje na příslušenství, běžně opotřebované a mechanicky poškozené součástky
ani na spotřební materiál. Rovněž výměna náhradních dílů, k jejichž poškození došlo působením
vnějších vlivů, není součástí programu Customer Lifetime Parts Warranty.

Více informací a podrobné podmínky programu na:
https://www.volvocars.com/cz/pro-uzivatele/udrzba/servis-a-oprava/nahradni-dily/zarucni-program

------------------------------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) nových vozů Volvo, což oproti roku 2017 znamenalo 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
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 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).
V roce 2018 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 43 000 zaměstnanců.
Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny
sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnost 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: švédská automobilka usiluje o to, aby v půlce příštího
desetiletí tvořila polovinu jejího ročního globálního prodeje plně elektrická vozidla, přičemž by měla
být půlka všech vozů zákazníkům prodána na základě předplacených služeb. Mimoto také
předpokládá, že bude jedna třetina všech vozů, které prodá, vybavena autonomním řízením.
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo
Car Group. 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.

