
Průvodce fleetovou nabídkou automobilky Volvo Cars
STVOŘENO PRO VAŠE PODNIKÁNÍ



Ve společnosti Volvo Cars věříme v usnadňování životů našich 
zákazníků a našich korporátních klientů. V naší povaze je pevně 
zakořeněna snaha vymanit se z konvenčního způsobu myšlení 
a vyvíjet nové produkty a služby, jejichž smyslem je inspirovat 
Vaše řidiče k větší produktivitě, pomoci Vám snížit celkové 
náklady na vlastnictví vozového parku a posílit Vaši organizaci.

V srdci naší mise stojí tři klíčové okruhy inovací: Uživatelské 
rozhraní Sensus zajistí, že budou Vaši řidiči ve spojení se 
světem i s Vámi, a přispěje k redukci časových ztrát, ke kterým 
dochází na cestách. Technologie IntelliSafe pomohou ochrá

nit Vaše zaměstnance a obchodní partnery před dopravní 
nehodou a Vás před nepříjemnými výdaji. V neposlední řadě 
jsou zde naše inovativní pohonné agregáty Drive-E, mezi 
jejichž přednosti patří vzrušující výkon, elektrifikace, nízká 
spotřeba paliva a nízké emise. 

Díky tomu se pro Vás flotila vozů Volvo stane něčím více než jen 
způsobem dopravy. Brzy zjistíte, že se jedná o cenný nástroj, 
který má potenciál inspirovat Vaše řidiče k větší produktivitě 
a zlepšit Vaše podnikání.

INOVACE, KTERÉ VÁM BUDOU KAŽDÝ DEN 
POMÁHAT S VAŠÍM PODNIKÁNÍM
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„Když jsme před deseti lety informovali svět o naší vizi bezpečnosti, 
na jejímž základě neměl být v žádném novém voze nikdo smrtelně ani 
jinak vážně zraněn, někteří lidé nás považovali za naivní. Ale dnes se 

může každý přesvědčit, čeho všeho už jsme dosáhli.“
John Wallace 

ředitel pro globální fleetový prodej

Vize bezpečnosti automobilky Volvo zveřejněná v roce 2008 mluvila velmi jasně: v žádném novém voze Volvo by neměl nikdo 
utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění. Bylo to odvážné prohlášení, ale nyní, o deset let později, máme k dispozici spoustu 
důkazů svědčících o tom, že jsme se vydali správnou cestou a směrem k vytyčenému cíli jsme značně pokročili.

BEZPEČNĚJŠÍ MINULOST,  
BEZPEČNĚJŠÍ BUDOUCNOST

1 Díky našemu zasvěcení se bezpečnosti se nám podařilo během jedné dekády snížit riziko, že budou řidiči vozů Volvo nebo jejich posádky vážně zraněni při dopravní nehodě o 50 %.
2 Pravda je, že automobilka Volvo skončila ve studii pojišťovny Folksam jako nejbezpečnější automobilová značka. 
3 Tvrzení vychází ze zprávy institutu Euro NCAP.  
4 Tvrzení vychází ze studie společnosti Tristar Worldwide provozující vozové parky limuzín.
5   Nedávná studie společnosti Driving for Better Business (DFBB) prokázala, že skutečné náklady vzniklé ve spojení s dopravní nehodou mohou být až 8× vyšší, než je cena  

„za opravu plechů“. 

CHRAŇTE SVÉ ŘIDIČE 
I SVÉ PODNIKÁNÍ

o 50 % 
nižší riziko  

vážného zranění1

8× 
- skryté náklady  

na dopravní  
nehody5

o 38 % 
nižší pravděpodob-
nost nárazu do zádi 

jiného vozu3

o 60 % 
 bezpečnější  

než konkurence2

o 28 % 
nižší pravděpodob-

nost dopravní  
nehody4
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XC60 – jeden z mnoha modelů Volvo,  
které získaly ocenění Top Safety Pick 

Světové auto roku 2018

Nové Volvo XC60 vybavené 
specifickými světlomety získalo titul 
IIHS Top Safety Pick 2018.

HISTORICKÉ MILNÍKY 
AUTOMOBILOVÉ BEZPEČNOSTI

Ochrana

Chrání řidiče a posádku v případě 
dopravní nehody

•  Systém ochrany proti hyperflexi krční 
páteře (WHIPS)

•  Systém komplexní ochrany v případě 
bočního nárazu

• Důmyslně řešená bezpečnostní klec
• Konstrukce sedadel
• Airbagy

Podpora

Pomáhají řidičům plně vnímat  
okolní prostředí

• Adaptivní tempomat
•  Asistent pro jízdu v kolonách a semi-

autonomní řízení Pilot Assist poslední 
generace 

•  Systém udržení vozidla v jízdním 
pruhu

•  Systém varování před křížením cesty 
jiným vozidlem

•  Informační systém monitorující mrtvý 
úhel  

Prevence

Pomáhají řidičům předcházet 
dopravním nehodám

•  City Safety s funkcí automatického 
brzdění plnou brzdnou silou 

• Systém detekce chodců 
•  Systém ochrany před srážkou 

s protijedoucím vozidlem 
prostřednictvím automatického 
brzdění 

•  Systém ochrany proti neúmyslnému 
sjetí z vozovky 

• Elektronické řízení stability 

Společnost Volvo Cars stojí v čele automobilové bezpečnosti již od roku 1959, 
kdy inženýr automobilky Volvo Nils Bohlin vytvořil tříbodový bezpečnostní pás. 

Vzhledem k naší tradici se nám daří stále dosahovat vysokých hodnocení 
v bezpečnostních testech, jako jsou Euro NCAP a zkoušky amerického institutu 
IIHS. Nové Volvo XC60 je toho zářným příkladem. Není proto náhodou, že se 
stalo Světovým autem roku 2018. Bezpečnost sehrála svou nezanedbatelnou 
roli také při udělování prestižního titulu Auto roku 2018 novému Volvu XC40.

XC40 – Evropské auto roku 2018
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PŘÍŠTÍ GENERACE BEZPEČNOSTI  
Bezpečnostní funkce programu IntelliSafe rozdělujeme do 

tří kategorií. Níže uvádíme několik příkladů. 



Od roku 2019 budou všechny nově uvedené modely Volvo 
vybaveny hybridním nebo plně elektrickým motorem. Jedná se 
o ideální řešení, které Vám pomůže snížit emise CO2 a přispěje 
k odpovědnějšímu chování Vaší korporace.

Jedná se o jednu z nejucelenějších a nejambicióznějších 
elektrifikačních strategií v automobilovém průmyslu, naši Vizi 
2025, na jejímž základě se bude budoucí podnikání automobilky 
Volvo Cars odvíjet od udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu 
bude napříč celou naší modelovou řadou představeno portfolio 
elektrifikovaných vozů.

Bude se jednat o tzv. mild hybridy, plugin hybridy, jako jsou 
současné motorizace Twin Engine, a plně elektrická vozidla. 
Bez ohledu na konkrétní vůz je náš cíl jasný: demonstrovat náš 
závazek k budoucnosti, ve které bude doprava čistější a udržitelnější 
než kdykoliv dříve.

Protože jsou postaveny z lehkých hliníkových dílů, mohou 
se pochlubit nízkým vnitřním třením a využívají celou 
řadu technologií pro zvýšení efektivity, jsou naše motory 
Drive-E schopné dát Vašim řidičům z každé kapky paliva 
více výkonu. 

Díky svým vlastnostem splní jak Vaše potřeby v roli správce 
vozového parku, tak nároky Vašich řidičů na silnici. Jinak řečeno 
chovají se ohleduplně vůči životnímu prostředí a přispívají 
ke snížení celkových nákladů na provoz flotily, aniž by dělaly 
kompromisy v potěšení z jízdy.

PESTRÁ NABÍDKA PLUG-IN HYBRIDŮ

Naše řada Twin Engine slaví z hlediska fleetového prodeje 
v mnoha zemích velké úspěchy. Proto pravidelně naši nabídku 
rozšiřujeme. V současné době můžete tento typ motorizace 
najít u většiny našich nejlépe prodávaných modelů. Spojení 
vysoce výkonného spalovacího motoru s elektromotorem 
znamená perfektní rovnováhu mezi vysokým výkonem 
a nízkými emisemi. 

Motorizace Twin Engine současně nabízejí řidičům možnost 
zvolit si v závislosti na svých preferencích a silničních 
podmínkách různé jízdní režimy (Hybrid, Electric a Power). 
Adaptivní dobíjení vozidla má na starosti bezpečně umístěný 
centrální akumulátor.

JASNÁ ELEKTRICKÁ  
BUDOUCNOST

VYTĚŽTE MAXIMUM  
Z KAŽDÉ KAPKY

„Věříme, že nastal čas, aby 
elektrická vozidla postoupila ve svém 

technologickém vývoji kupředu 
a vstoupila do hlavního proudu.“

Håkan Samuelsson  
prezident a generální ředitel 

*Volvo Car Group – tři modely Volvo a dva Polestar.

NÁŠ ČASOVÝ PLÁN ELEKTRIFIKACE

2019
Všechny vozy nově uvedené na trh 
budou elektrifikované nebo plně 
elektrické 

2020
10 % všech globálně prodaných vozů 
bude elektrifikovaných

2021
Ve výrobě bude 5* plně elektrických 
modelů*

2025
Celkem bude prodán 1 milion 
elektrifikovaných vozů 
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MOBILNÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Naše technologie Sensus promění každé Volvo v univerzální 
mobilní pracovní prostor, ve kterém budou mít Vaši řidiči 
k dispozici všechny nástroje a možnosti konektivity 
potřebné k tomu, aby byli ve voze produktivnější.

V souladu s naší filozofií by však neměla být produktivita nikdy 
preferována před bezpečnou jízdou. 

Z toho důvodu jsou naše palubní ovládací prvky koncipovány tak, 
aby ovládání všech technologií probíhalo naprosto přirozeným 
způsobem. Díky intuitivnímu dotykovému rozhraní, ovládacím 
tlačítkům na volantu a hlasovému ovládání (zatím není v ČJ) se 
mohou Vaši řidiči plně soustředit jen na to důležité: na silnici 
před sebou.

APPLE CARPLAY™ A ANDROID AUTO

Rozhraní, která Vám snadno a bezpečně umožní využívat 
oblíbené funkce a služby Vašeho spárovaného telefonu 
prostřednictvím intuitivního ovládání palubního systému 
Sensus Connect. 

WI-FI PŘÍSTUPOVÝ BOD

K vytvoření stabilního a rychlého internetového spojení 
Vám stačí modem, který je součástí systému Volvo On Call, 
a  přídavná datová SIM karta od Vámi preferovaného mobilního 
operátora.

VOLVO ON CALL – PRO SPRÁVCE VOZOVÝCH PARKŮ

Prostřednictvím mobilní aplikace Volvo On Call lze vzdáleně 
spravovat a sledovat flotilu čítající až deset vozů. Mezi 
sledované informace patří jak daleko můžete dojet s aktuálním 
množstvím paliva v nádrži, Vaše průměrná spotřeba paliva, 
základní provozní údaje vozu a podrobný deník jízd.

VOLVO ON CALL – PRO ŘIDIČE

Po stisknutí tlačítka SOS Vás systém primárně propojí s číslem 
tísňového volání 112. Aniž byste museli operátora informovat 
o své poloze, bude hned vědět, kde se momentálně nacházíte, 
a  pošle Vám tam pomoc, přičemž s Vámi zůstane v kontaktu, 
dokud pomoc nedorazí. Pokud se ve Vašem voze aktivují 
airbagy nebo předpínače bezpečnostních pásů, vůz na to 
upozorní automaticky. Navíc Vaši řidiči mohou prostřednictvím 
chytrého telefonu nebo jiného mobilního zařízení kontrolovat 
svá vozidla na dálku a ovládat některé z jejich podporovaných 
funkcí. Například si mohou nechat předem vyhřát interiér vozu 
nebo do palubního navigačního systému odeslat cíl své příští 
cesty.

Bude Vaše řidiče inspirovat k produktivitě i v době,  
kterou netráví v kanceláři
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Jak by Vaši řidiči využili jeden týden volného času, který 
by se jim každoročně vrátil? Protože v tom spočívá naše 
další vize: počínaje rokem 2025 chceme každý rok vrátit 
řidičům vozů Volvo jeden týden jejich času.

Dosáhnout toho chceme částečně za pomoci palubních 
technologií usnadňujících život, jako je například možnost 
psát zprávy a pracovat s různými aplikacemi prostřednictvím 
hlasového ovládání, což je způsob, který neodvádí 
pozornost řidiče od dění na silnici, a zčásti zavedením funkcí 
poloautomatického řízení, díky nimž bude každá cesta 
pro řidiče méně náročná. 

Doufáme, že se nám časem podaří díky plně automatickému 
řízení vrátit našim řidičům zpět veškerý čas strávený ve voze.

UNIKÁTNÍ PŘÍSTUP K AUTONOMNÍMU ŘÍZENÍ

V roce 2013 jsme začali testovat technologie semiautonomního 
řízení. Nyní pracujeme na vývoji našich autonomně řízených 
vozidel, s čímž nám pomáhají švédské rodiny, které se zapojily 
do současně probíhajícího projektu Drive Me a poskytují 
konstruktérům automobilky Volvo cennou zpětnou vazbu.

Od projektu si slibujeme, že zjistíme, jakým způsobem tato 
nová technologie zapadne do našich každodenních životů. Bude 
s ní cestování méně stresující? Osvobodí řidiče, aby mohli být 
ve svých vozech produktivní? Projekt Drive Me automobilky 
Volvo Cars představuje díky svému zaměření na lidi a principu 
spolupráce velmi unikátní přístup k autonomnímu řízení.

Vaši řidiči si mohou nicméně již dnes vyzkoušet poloautomatické 
řízení prostřednictvím Asistenta pro jízdu v kolonách a semi
autonomního řízení Pilot Assist poslední generace, které jsou 
k dispozici pro většinu našich nejúspěšnějších fleetových 
modelů.

VRÁCENÍ ČASU  
STRÁVENÉHO VE VOZE
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NABÍDKA  
FLEETOVÝCH  

MODELŮ

Při navrhování každého z vozů Volvo jsme 
mysleli na Vaše řidiče a Vaše podnikání. 
Záleželo nám na každém detailu, od prů
kop nických bezpečnostních techno
lo gií našeho nejnovějšího SUV až 
po prosvětlení a prostornost našich le
gendárních a elegantních vozů kombi. 
Protože dobře chápeme, jaké nároky 
na Vás klade Vaše podnikání, každý detail 
byl navržen tak, aby Vám o něco usnadnil 
běžný život.
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Volvo XC90 D5 AWD DriveE aut. Momentum

Každý jednotlivý prvek našeho vlajkového SUV funguje 
v perfektní harmonii s celkem, který bude skvěle reprezentovat 
Vaše podnikání. Jeho kabina je vyrobena z nejvybranějších 
materiálů, jeho technologie patří k těm nejmodernějším a jeho 
výrazný vzhled udělá silný dojem.

Volvo XC60 D4 DriveE AWD aut. Momentum

Nová generace našeho nejlépe prodávaného SUV je 
zde. Zapůsobí na Vás elegantním švédským designem, 
průkopnickými bezpečnostními funkcemi a online službami, 
které staví na první místo Vaše řidiče a Vaše podnikání.

Volvo XC40 D4 AWD DriveE aut. Momentum

Naše nové přelomové kompaktní SUV se pro Vás stane 
intuitivním online mobilním pracovním prostorem, který 
Vás potěší nejen inovativně řešenými úložnými schránkami 
a designem bez rušivých prvků, ale i smělými SUV proporcemi.

VOLVO XC90 VOLVO XC60 NOVÉ VOLVO XC40
Nová definice luxusu Evoluce švédského SUV Vezměte si svou  

kancelář kamkoliv

OD 56 g/km CO2    |   2,5 l / 100 km OD 50 g/km CO2    |   2,2 l / 100 km OD 127 g/km CO2   |   4,8 l / 100 km
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Volvo V90 D5 DriveE AWD aut. Momentum

Se svým elegantním postojem, průkopnickými technologiemi 
a nenuceně působícím švédským designem představuje novou 
definici luxusního kombi. Naše Volvo V90 je stejně praktické 
jako krásné.

Volvo V60 D4 aut. Momentum

Praktické funkce, světlo a prostor: to je nové Volvo V60.  
Jedná se o dynamický a flexibilní fleetový vůz, který bude 
v dokonalém souladu s požadavky, které si klade Vaše 
každodenní podnikání.

Volvo V60 Cross Country D4 AWD 2.0 DriveE

Volvo V60 Cross Country vám dodá dostatek sebejistoty, 
abyste mohli objevovat nové obzory nejen v podnikání. Vyšší 
světlá výška, pohon všech kol ve standardu a odolné kryty 
karoserie vám usnadní hledání nových dobrodružství.

VOLVO V90 NOVÉ VOLVO V60 VOLVO V60 
CROSS COUNTRY

Špičkové  
moderní kombi

Všestranně nadané  
firemní kombi

Kombi  
s dobrodružnou povahou

OD 46 g/km CO2   |   2,0 l / 100 km OD 44 g/km CO2   |   1,9 l / 100 km OD 135 g/km CO2   |   5,1 l / 100 km

 
Volvo V90 D5 DriveE AWD aut. Cross Country

Stvořené pro outdoorová dobrodružství povzbudí Volvo V90 
Cross Country Vaše zaměstnance, aby se mimo kancelář 
věnovali svým vášním a do nového pracovního týdne nastoupili 
svěží a plní energie. 

VOLVO V90 CROSS 
COUNTRY

Přináší nový způsob života  
mimo kancelář 

OD 139 g/km CO2   |   5,3 l / 100 km
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Volvo S90 D5 DriveE AWD aut. Momentum

V luxusním interiéru Volva S90 se spoustou intuitivních 
technologií a funkcí na podporu řidiče je radost pobývat. Vaši 
řidiči se zde budou cítit příjemně a budou se snadno soustředit 
na práci.

VOLVO S90
Manažerská 

limuzína

OD 46 g/km CO2   |   2,2 l / 100 km

Nové Volvo S60

Nové Volvo S60 udělá při svém mimořádně atraktivním vzhledu 
vynikající první dojem a prostřednictvím svých technologií 
konektivity podpoří Vaši organizaci a Vaše řidiče ve chvílích, 
na kterých nejvíce záleží.

NOVÉ VOLVO S60
Na jeho výkon se můžete spolehnout, 

kdykoliv ho budete potřebovat

OD 44 g/km CO2   |   1,9 l / 100 km
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SERVICE BY VOLVO
Postaráme se o Váš vozový park 

i Vaše řidiče

Náš přístup k servisu je unikátní. Když Vaši řidiči přivezou své 
vozy do autorizovaného servisu Volvo, ať už z důvodu opravy, 
nebo pravidelných údržbových prací, budeme věnovat maximální 
péči jak vozům, tak řidičům. Protože chceme, aby byla návštěva 
u nás příjemná a stala se přínosem nejen pro Vaše řidiče, ale 
i pro Váš vozový park a Vaše podnikání, nabízíme celou řadu 
doplňkových služeb. 

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY VOLVO

Každé Volvo bylo navrženo a vyrobeno s důrazem na špičkovou 
kvalitu. Originální náhradní díly Volvo zajistí, že si Váš vůz 
bez ohledu na to, jak často pobýval v servisu, udrží vysoký 
standard, v jakém byl původně vytvořen. 

ZÁRUKA VOLVO 

Za vysokou kvalitou našich modelů si stojíme. Proto záruka 
automobilky Volvo nabízí Vaší firmě plnou ochranu před náklady 
spojenými s opravou nebo výměnou jakéhokoliv továrně 
montovaného mechanického nebo elektrického komponentu, 
u kterého došlo k nečekanému mechanickému selhaní po dobu 
24 měsíců od data předaní vozidla prvnímu zákazníkovi. Přesné 
informace o omezení z hlediska uplynulého času si prosím 
vyžádejte od svého obchodního zástupce pro fleetový prodej 
vozů Volvo. 

VOLVO SERVICE 2.0 

Péče o vozový park by měla být snadná a bezproblémová. 
Program Volvo Service 2.0 představuje náš kompletní balíček 
služeb, který zajistí, že se o Vaše vozy Volvo postarají odborně 
vyškolení technici Volvo používající originální díly Volvo. Mezi 
výhody programu patří:

Osobní servisní technik

Každý řidič získá svého vlastního osobního technika, který 
byl odborně proškolen automobilkou Volvo a postará se 
o sjednávání servisních termínů a zajištění všech potřebných 
prací. 

Aktualizace softwaru

Protože neustále pracujeme na vylepšování našich softwarů, 
Váš vůz z našeho servisu odjede vždy o něco lepší.

Asistenční služba Volvo 

Díky naší bezplatné telefonní lince si mohu být Vaši řidiči jistí, 
že budou mít vždy k dispozici pomocnou ruku.

Náhradní vůz

V době, kdy je vůz v servisu, můžete získat náhradní vozidlo. 
Stačí si náhradní vůz jednoduše zamluvit u osobního servisního 
technika.

Preventivní prohlídka

Náš počítačový diagnostický program ověří, zda všechny 
bezpečnostní systémy ve voze fungují odpovídajícím způsobem. 
Mimo to zkontroluje i stav akumulátoru.

Mytí vozu

Po každém provedení servisních nebo údržbových prací Váš 
vůz umyjeme. Až si ho bude Váš řidič vyzvedávat, bude vypadat 
stejně dobře, jako se bude řídit.

Upozornění: Servisní nabídka se může na jednotlivých trzích lišit.
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Jestliže si chcete promluvit s někým z našeho týmu, obraťte se prosím na naše obchodní centrum prostřednictvím následujících kontaktů: 

E-mail: marek.chvojka@volvocars.com

Telefon: +420 724 580 869

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT

24 25




	volvo-fleet-range

