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Volvo rozšiřuje svoji servisní síť: nový autorizovaný servis
v Karlových Varech
Od poloviny června 2020 mají majitelé vozů Volvo z Karlovarska autorizovaný servis na dosah ruky.
Zahájením spolupráce se salonem ALGON PLUS – AUTO, a. s., v Karlových Varech Volvo zaplnilo
svými autorizovanými servisy celou mapu České republiky.
Skupina ALGON GROUP se zabývá prodejem automobilů od roku 1998 a patří mezi nejsilnější
prodejce na českém trhu. Disponuje zázemím 10 dealerství v šesti západočeských městech,
nabízejících prodej, servis a další související služby patnáctky renomovaných automobilových
značek.
Díky silnému ekonomickému zázemí je skupina ALGON GROUP schopna realizovat kromě prodeje
koncovým zákazníkům i velké fleetové obchody pro národní firmy, jako je například ČEZ.
Spolupráce se značkou Volvo představuje pro společnost ALGON GROUP možnost vstupu do
prémiového segmentu, a tím rozšíření nabídky i klientely.
Od června salon nabízí pro značku Volvo služby autorizovaného servisu, již nyní je ale v intenzivní
přípravě výstavba celé nové provozovny, jež by měla kompletně naplnit stávající standardy Volvo.
Do provozu by měl být nový autosalon uveden do konce roku 2021.
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Volvo Car Group v roce 2019
Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy
švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly
274,1 miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě prodalo
705 452 (642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 9,8 %.
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie,
jíž 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 jednou z
celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že
bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů v přibližně 100 zemích. Majitelem společnosti Volvo
Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding).
V roce 2019 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 41 500 zaměstnanců.
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 do půlky současného desetiletí chce dosáhnout
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž chce
do té doby navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu, přičemž je jejím cílem stát se do roku 2040 klimaticky
neutrální společností.
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