Stvořeno pro vás
Modelový rok 22 (MY22)

Inovace, které usnadňují život

Ve společnosti Volvo Cars věříme, že vlastnit
vůz má být především radostí. Základem naší
filozofie je snaha vymanit se z konvenčních
způsobů myšlení. Za vývojem nových vozů
a služeb stojí přání – přání bezpečnějších
silnic, snadnějšího života a pohodlnějšího
cestování.

Proto přicházíme se stále novými inovacemi,
které zpříjemní vaše cestování ještě více.
Patří mezi ně i náš nový operační systém
Google Android Automotive s aplikacemi
Google, nabízející Google Assist pro ovládání
hlasem, Google Maps navigaci a Google
Play pro přístup k aplikacím určeným pro
bezpečné použití ve voze.

Díky tomu všemu není vaše volvo jen
dopravním prostředkem, ale přítelem, který
vám ulehčí život.
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Bezpečnější minulost,
bezpečnější budoucnost

Chraňte své blízké

„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.
Dnes se může každý přesvědčit, čeho všeho už jsme dosáhli.“
John Wallace
Global Fleet Development Director
Vize bezpečnosti automobilky Volvo zveřejněná v roce 2008 nesla jasné sdělení: v žádném novém voze Volvo by neměl nikdo
utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění. Ano, bylo to odvážné prohlášení. Nyní, o třináct let později, však můžeme předložit spoustu
důkazů, že jsme se vydali správnou cestou, která nás dovede k našemu cíli.

v

o 50 %

nižší riziko
vážného zranění1

o 60 %

o 38 %

o 28 %

8×

bezpečnější
než konkurence2

nižší pravděpodobnost
nárazu do zádi jiného
vozu3

nižší pravděpodobnost
dopravní nehody4

vyšší skryté náklady
na dopravní
nehody5

1 Díky našemu zasvěcení se bezpečnosti se nám podařilo během jedné dekády snížit riziko, že budou řidiči vozů Volvo nebo jejich posádka 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“.
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Bezpečnostní inovace automobilky Volvo Cars
Bezpečnostní
inovace automobilky Volvo Cars
– Stručný přehled celosvětových prvenství
Stručný přehled celosvětových prvenství
Detekce velkých

2020 Omezení

2015 zvířat
2005 Nafukovací clona integrovaná ve dveřích (DMIC)

Detekce cyklistů
2007 Integrované dvoustup- 2013 s funkcí automatickéňové podsedáky
ho brzdění plnou
a omezovače zatížení
brzdnou
bezpečnostních pásů
silou
s přizpůsobením funkce
dětem

1998 Systém ochrany proti
1959 Tříbodové

bezpečnostní
pásy představené
jako standardní
Dětský
výbava předních 1978
bezpečnostní
sedadel
podsedák

1991 Systém komplexní
ochrany v případě
bočního nárazu
(SIPS)

Informační
systém
monitorující
2004 mrtvý úhel 2008 City Safety
(BLIS)

Nafukovací clona (IC)

Nová patentovaná
struktura přídě
Inteligentní informační

2003 systém řidiče (IDIS)

1986 Představení
1972 Dětská bezpečnostní
sedačka Volvo otočená
proti směru jízdy
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tříbodového bezpečnostního pásu
pro prostřední
sedadlo v zadní
řadě

2002 Systém řízení

jsou součástí
Systému
komplexní
ochrany v případě
bočního nárazu
(SIPS-bag)

maximální
rychlosti
u všech nových
vozů Volvo

2018 Systém ochrany

hyperexi krční páteře
(WHIPS)

1994 Airbagy, které

Systém ochrany
proti neúmyslnému
sjetí z vozovky

boční stability
(RSC) využívající
gyroskopický
senzor a systém
DSTC

Funkce automatického
zabrzdění v křižovatce
Systém preventivní

2014 ochrany v případě

nechtěného opuštění
Airbag pro chodce
vozovky
Spuštění projektu
SARTRE (Safe
2012
Road Trains for
The Environment)
na veřejných
silnicích

před srážkou
s protijedoucím
vozidlem
prostřednictvím
automatického brzdění

1959 – Tříbodový bezpečnostní pás jako standardní výbava předních
sedadel
První celosvětová inovace, která se nakonec dostala téměř do
každého osobního automobilu a odhadem zachránila více než
milion lidských životů.

1994 – Airbagy Systému komplexní ochrany v případě bočního nárazu
(SIPS-bag)
Jedná se o další funkci, jejímž úkolem je chránit cestující v případě
bočního nárazu. Prvním vozem, který byl vybaven airbagy pro případ
bočního nárazu, bylo Volvo 850.

1972 – Dětská bezpečnostní sedačka Volvo orientovaná proti směru
jízdy
Společnost Volvo Cars začala již v 60. letech minulého století
prověřovat dětské bezpečnostní sedačky prostřednictvím
nárazových testů. Výsledkem bylo uvedení této sedačky, se kterou
si společnost Volvo Cars připsala světové prvenství a která byla
dostupná jako OEM příslušenství. Z hlediska bezpečnosti se
doporučuje, aby všechny děti ve věku do čtyř let cestovaly ve voze
proti směru jízdy.

1998 – Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře (WHIPS)
Smyslem systému je lépe chránit všechny členy posádky před
distorzí krční páteře. WHIPS je také jedním z důvodů, které stojí za
unikátním vzhledem sedadel a hlavových opěrek ve vozech Volvo.
– Nafukovací clona (IC)
V rámci dalšího vývoje Systému komplexní ochrany v případě
bočního nárazu byly představeny nafukovací clony integrované
v okrajové části stropu, jejichž smyslem je chránit hlavy cestujících.
Mimo to přispívají k ochraně posádky v případě dopravní nehody,
kdy dojde k převrácení vozu.

1978 – Dětský bezpečnostní podsedák
U dětí starších čtyř let doporučuje společnost Volvo Cars cestovat
ve směru jízdy, přičemž by však měly sedět v dětské sedačce nebo
na podsedáku, kde jsou bezpečně zajištěny bezpečnostním pásem
vozidla. Díky vyvýšené pozici bude v případě nárazu plně využita
funkce bezpečnostního pásu. Podsedák představuje další z inovací,
se kterými si automobilka Volvo připsala světové prvenství.

2002 – Systém řízení boční stability (RSC) využívající gyroskopický
senzor a systém DSTC
Tato technologie, která byla vůbec poprvé na světě představena pro
první generaci SUV XC90, využívá gyroskopický senzor, s jehož
pomocí dokáže rozpoznat riziko převrácení.

1986 – Představení tříbodového bezpečnostního pásu pro prostřední
sedadlo zadní řady
Kdysi dávno byl bezpečnostní pás považován za prvek omezující
lidskou svobodu. Dnes je společností přijímán jako prvek
s potenciálem záchrany života, což platí i pro zadní sedadla.

2003 – Nová patentovaná konstrukce přídě
Z důvodu zvýšení ochrany v případě nárazu jsou síly vznikající při
deformaci krajních prvků struktury vozu přenášeny do celé sítě
prvků vytvářejících přední část bezpečnostní klece, čímž vzniká
hned několik deformačních zón.

1991 – Systém komplexní ochrany v případě bočního nárazu (SIPS)
V osmdesátých letech minulého století vyplynulo z výzkumu
automobilky Volvo, že je pro lidi obzvláště nebezpečný boční
náraz, protože je v tomto případě vzdálenost mezi posádkou
a bodem nárazu příliš krátká. Proto automobilka vyvinula systém
SIPS integrovaný do struktury vozu, se kterým si připsala další
celosvětové prvenství.

– Inteligentní informační systém řidiče (IDIS)
Raný asistenční systém řidiče, jehož úkolem bylo například pozdržet
příchozí telefonické hovory ve složitých dopravních situacích
vyžadujících plnou pozornost řidiče. Systém byl poprvé představen
pro limuzínu Volvo S80.
2004 – Informační systém monitorující mrtvý úhel (BLIS)
Jedná se o další raný asistenční systém, jehož součástí jsou kontrolky
integrované ve vnějších zpětných zrcátkách, jejichž úkolem je
varovat řidiče před vozidlem pohybujícím se v jeho mrtvém úhlu.
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2005 – Nafukovací clona integrovaná ve dveřích (DMIC)
Nafukovací clony, které byly vyvinuty speciálně pro kabriolet Volvo
C70, nebyly integrovány ve stropě, ale ve dveřích. V případě nárazu
se clony rozvinou směrem nahoru a zůstanou nafouknuté, aby
posádce zajistily ochranu pro případ převrácení vozu.
2007 – Integrované dvoustupňové podsedáky a omezovače zatížení
bezpečnostních pásů s funkcí přizpůsobenou dětem
Tato inovace, se kterou si automobilka opět připsala světové
prvenství, představovala další vylepšení integrovaných dětských
podsedáků, protože možnost nastavení podsedáku ve dvou úrovních
přispěla k vyššímu komfortu a lepšímu vedení bezpečnostního pásu
u odrůstajících dětí. Součástí omezovačů zatížení bezpečnostních
pásů je také funkce přizpůsobující účinek na míru dětem.
2008 – City Safety
Další celosvětové prvenství představuje průkopnická funkce určená
k předcházení kolizím, která se i se svou funkcí automatického
brzdění stala standardní součástí výbavy. Současná generace
systému je součástí standardní výbavy všech nových vozů Volvo.
2012 – Airbag pro chodce
Další technologií, se kterou přišla automobilka Volvo jako první na
světě, je airbag pro chodce. Jedná se o systém, který na základě
informací z předních senzorů a řídicí jednotky rozpozná, zda hrozí
náraz vozu do nohou chodce. Pokud ano, dojde k aktivaci airbagu
umístěného pod kapotou, který po rozvinutí překrývá třetinu čelního
skla a spodní část A-sloupků.
– 	Spuštění výzkumného projektu SARTRE (Safe Road Trains for
The Environment) na veřejných silnicích
Výzkumný projekt zaměřující se zvýšení efektivity a komfortu řidičů
v osobní dopravě, který využíval princip „silničních vláčků“, kdy celý
konvoj vozidel opakuje pohyby vedoucího vozidla.
2013 – Systém detekce cyklistů s funkcí automatického brzdění plnou
brzdnou silou
Jedná se o další aktualizaci systému City Safety prostřednictvím
nové technologie aktivní bezpečnosti. Systém City Safety dokáže
rozpoznat cyklisty také po setmění.

2014 – Systém automatického zabrzdění v křižovatce
Funkce, která je součástí systému City Safety, jenž se stal názvem
zastřešujícím všechny funkce s automatickým brzděním, byla vůbec
poprvé na světě představena pro Volvo XC90 a jejím úkolem je
aktivovat funkci automatického brzdění v případě, že řidič odbočuje
do cesty protijedoucímu vozidlu.
– 	Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění
vozovky
Další technologie spadající mezi celosvětové novinky představené
pro Volvo XC90 se v případě sjetí vozu ze silnice zaměřuje na
zajištění členů posádky bezpečně na jejich místech, přičemž byla
v rámci ní představena konstrukce sedadel pohlcující energii nárazu,
která přispívá k ochraně páteře.
2015 – Detekce velkých zvířat
Dalším rozšířením systému City Safety se stala detekce velkých
zvířat, která ve dne i v noci rozpozná velká zvířata a díky funkci
automatického brzdění zmírní následky případného nárazu. Systém
City Safety zůstává i nadále jediným bezpečnostním systémem na
trhu, který pomáhá rozpoznat chodce, cyklisty i velká zvířata.
– Systém ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky
Technologie, která se vztahuje na jednu z nejčastějších příčin
dopravních nehod, v nichž figuruje pouze jedno vozidlo, a která
prostřednictvím automatického zásahu do řízení pomáhá řidičům
zůstat na silnici.
2018 – Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem
prostřednictvím automatického brzdění
Systém, který byl poprvé představen pro nové Volvo XC60, pomáhá
řidiči prostřednictvím automatického zásahu do řízení předcházet
kolizím s vozidly v protisměrném jízdním pruhu. S uvedením nového
Volva V60 byla k systému přidána i funkce automatického brzdění.

Volvo Cars
získalo více ocenění
TOP SAFETY PICK PLUS
než jakákoliv jiná
automobilová společnost
V únoru 2021 získala společnost Volvo Cars 9 ocenění Top safety pick plus, udělené
IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), což bylo více než jakákoliv jiná
společnost. Faktem je, že se Systémem pro předcházení a zmírňování kolizí s funkcí
automatického brzdění, který ve dne i v noci dokáže rozpoznat vozidla, chodce,
cyklisty a velká zvířata a zahrnuje funkce zabrzdění v křižovatce při hrozící srážce
s protijedoucím vozidlem při odbočení a ochrany před srážkou s protijedoucím
vozidlem ve vedlejším i vlastním pruhu, se společnost vyčleňuje z množiny ostatních
automobilek, pro které je to jen volitelná možnost.
Vizí společnosti je, že by nikdo neměl být zabit nebo vážně zraněn v nových vozech
Volvo, proto se stále vyvíjí nové bezpečnostní systémy jako např. ADAS (Pokročilé
asistenční technologie podporující řidiče), které se poprvé objevily v nabídce pro
Volvo XC40 Recharge. Volvo Cars tak stále udává tempo standardu bezpečnostních
systémů.

2020 – Omezení maximální rychlosti u všech nových vozů Volvo
Aby vyslala jasný signál týkající se jízdy nadměrně vysokou rychlostí,
omezila automobilka Volvo Cars od roku 2020 maximální rychlost
všech svých nových vozů na 180 km/h.
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Elektrická budoucnost
již začala

Pokročilé
asistenční technologie
podporující řidiče (ADAS)

„Věříme, že nastal čas, aby elektrická vozidla
postoupila ve svém technologickém vývoji
kupředu a vstoupila do hlavního proudu.“

Nejbezpečnější asistenční systém, který se poprvé prezentoval v novém Volvu XC40
Recharge, v sobě mj. zahrnuje: Systém pro předcházení a zmírňování kolizí s funkcí
automatického brzdění, který ve dne i v noci dokáže rozpoznat vozidla, chodce,
cyklisty a velká zvířata, zahrnuje funkce zabrzdění v křižovatce při hrozící srážce
s protijedoucím vozidlem při odbočení a ochrany před srážkou s protijedoucím
vozidlem ve vedlejším i vlastním pruhu. Dále obsahuje unikátní Systém propojené
bezpečnosti (Connected Safety), který zahrnuje upozornění na výstražná světla
spuštěná panickým brzděním nebo jejich aktivací řidičem spolu s upozorněním na
kluzkou silnici a nebezpečí ztráty adheze.

Håkan Samuelsson
prezident a generální ředitel

Společnost Volvo Cars představila v roce 2020 svůj první čistě elektrický SUV – Volvo
XC40 Recharge. V březnu 2021 následovalo Volvo C40 – první čistě elektrický crossover
automobilky Volvo Cars, který se dostane na český trh začátkem roku 2022.
V průběhu následujících pěti let pak automobilka každý rok představí vždy nový elektrický
model. Tímto plánem si plní předsevzetí, aby do roku 2025 polovinu globálního prodeje
tvořila plně elektrická vozidla, zatímco zbytek by měly být hybridní modely. Znamenalo by
to velký krok k dosažení ambice stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.
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NÁŠ ČASOVÝ PLÁN ELEKTRIFIKACE

2020

Představení prvního čistě elektrického
SUV, Volvo XC40

2021

Představení čistě elektrického modelu
Volvo C40 (prodej na českém trhu
začne na přelomu roku 2021 a 2022).

2025

Společnost Volvo Cars plánuje,
že 50 % z veškerých prodejů budou
tvořit čistě elektrická vozidla.

2040

Automobilka se chystá dosáhnout
klimatické neutrality.

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

Nový infotainment
Google Android
Automotive
Ve své třídě nejmodernější navigační systém, který vychází z OS Android a nabízí
služby Google Maps s integrovanou databází map, Google Assistant, vícejazyčný
asistent pro ovládání hlasem a Google Play market, díky kterému můžete stahovat
palubní aplikace určené pro použití ve voze. Datový provoz je zahrnut v ceně, a navíc
lze vše aktualizovat vzdáleně.

11

Volvo XC90

Volvo XC60

Volvo XC40

Velké rodinné SUV
s kapacitou až 7 míst

Naše nejoblíbenější
dynamické SUV

Kompaktní SUV
do města i mimo ně

Volvo XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription
Volvo XC90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription
Kabina z nejvybranějších materiálů, nejmodernější technologie
a výrazný vzhled. Jinými slovy, nová definice luxusu pro každého
pasažéra, ať sedí kdekoli.

OD 60 g CO 2 / km
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|

2,7 l / 100 km (WLTP)

Rodinné SUV Volvo XC60 je známé svým elegantním
skandinávským designem a průkopnickými bezpečnostními
funkcemi. Facelift oblíbenému modelu přidal nový design
předního i zadního nárazníku a masky chladiče.

OD 54 g CO 2 / km

|

2,4 l / 100 km (WLTP)

Volvo XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 FWD R-Design
Smělé proporce, inovativně řešené úložné schránky a design
bez rušivých prvků. Ideální vůz pro malé rodiny i jednotlivce
s aktivním životním stylem.

OD 47 g CO 2 / km |

2,1 l / 100 km (WLTP)
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Volvo S90

Volvo V90

Švédské pojetí
luxusní limuzíny

Prostorné luxusní
manažerské kombi

Volvo S90 Mild hybrid B6 AWD Inscription
Řada intuitivních technologií a funkcí podporujících řidiče.
Díky tomu je radost v kabině pobývat a řízení vás stojí mnohem
méně sil.

OD 179 g CO 2 / km | 7,9 l / 100 km (WLTP)
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Volvo V90
Cross Country
Prostorné luxusní manažerské kombi
se zvýšeným podvozkem a schopnostmi SUV

Volvo V90 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription

Volvo V90 Cross Contrry Mild hybrid B5 AWD Pro

Elegantní postoj, inovativní technologie a nenucený švédský
design. Nová definice luxusního kombi v krásné a praktické
formě.

Pohon všech čtyř kol, technologie na podporu řidiče a dokonalý
výhled. Vůz jako stvořený pro outdoorová dobrodružství
a rozšiřování obzorů.

OD 45 g CO 2 / km | 2,0 l / 100 km (WLTP)

OD 175 g CO 2 / km | 7,7 l / 100 km (WLTP)
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Volvo S60

Volvo V60

Dynamický sedan
se sportovním podvozkem

Všestranné
rodinné kombi

Volvo S60 Mild hybrid B4 FWD Inscription

Volvo V60 Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription

Mimořádně atraktivní vzhled, skvělé technologie konektivity
a úžasný výkon. Užívejte si maximálně citlivé reakce vozu a příjemný
jízdní zážitek.

Světlo, prostor a praktické funkce. Dynamický vůz, který
je v dokonalém souladu s požadavky, které před vás klade
každodenní život.

OD 150 g CO 2 | 6,8 l / 100 km (WLTP)
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OD 41 g CO 2 / km | 1,8 l / 100 km (WLTP)

Volvo V60
Cross Country
Všestranné rodinné kombi
s vyvýšeným podvozkem
Volvo V60 Cross Contrry Mild hybrid B4 AWD
Vyšší světlá výška, pohon všech kol ve standardu a ochranné
kryty karoserie. Tento vůz vás dostane, kam si jen zamanete.

OD 155 g CO 2 / km | 5,9 l / 100 km (WLTP)
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Volvo XC40
Recharge

Volvo C40
Recharge

Naše první
čistě elektrické SUV

První elektrický crossover
Volvo C40 Recharge P8 AWD

Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Volvo XC40 Recharge je plně elektrické kompaktní SUV
stvořené pro moderní život ve městě. S dojezdem až 418 km
v čistě elektrickém režimu si ho užijete i na delší trasy mimo
město. Na svých cestách můžete využít stanice pro rychlé
nabíjení, díky kterým se zvýší kapacita baterie z nuly na 80 %
během pouhých 40 minut.

0 g CO 2 / km | 23,8 kWh / 100 km (WLTP)
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Volvo C40 Recharge nabízí veškeré výhody SUV, ale v nižším
a elegantnějším provedení. Volvo C40 Recharge zaujme svou
přítažlivou zádí, která harmonicky navazuje na nízkou střešní
linii. Nový vůz zaujme také svými světlomety, které jsou
vybavené nejmodernější pixelovou technologií. Jde vůbec
o první model, který bude dostupný pouze online a současně
bude připraven k rychlému dodání.

Data dočasně nedostupná. Budou upřesněna později.
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