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Automobilka Volvo představuje nové všestranně
talentované rodinné kombi Volvo V60
Společnost Volvo Cars dnes odhalila nové pětidvéřové středně velké prémiové
kombi Volvo V60, které upevní pozici švédské společnosti coby výrobce
automobilů, v nichž se snoubí pěkný vzhled s praktickým charakterem pro každý
den.
Představení vozu proběhlo v jeho přirozeném prostředí, na příjezdové cestě rodinného domu ve
Stockholmu, čímž automobilka Volvo Cars zdůraznila svou tradici ve výrobě rodinných kombi a
poukázala na fakt, že všestranně zaměřený design nového Volva V60 dokonale vyhovuje
různorodým potřebám a realitě života moderní rodiny.
Jen málo automobilek se může pochlubit srovnatelnou historií a důvěryhodností v oblasti výroby
praktických a všestranných vozů kombi, které navíc i pěkně vypadají.
„Řidiči rodinných vozů kombi jsou v rámci našeho podnikání velmi důležitými zákazníky, což platí
již po celé generace,“ prohlásil prezident a generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan
Samuelsson. „Nové Volvo V60 tuto tradici ctí, ale současně ji posouvá ještě mnohem dále.“
Nové Volvo V60 je postaveno na stejné modulární platformě SPA automobilky Volvo Cars jako
cenami ověnčené nové Volvo XC60 a tři modely nejvyšší řady „90“, které společnými silami
přispěly k rekordnímu globálnímu prodeji v posledních letech.
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Volvo V60, postavené na platformě SPA, nastavuje se svým luxusním interiérem, větší
prostorností, pokročilou konektivitou, nejnovějšími systémy Volvo Cars na podporu řidiče
a s dalšími bezpečnostními systémy nový standard pro segment středně velkých vozů kombi.
„Volvo V60 představuje skutečný průsečík v modelovém portfoliu značky Volvo,“ uvedl Robin
Page, senior viceprezident pro design ve společnosti Volvo Cars. „Je elegantní, má krásné
proporce i postoj a současně nabízí i praktické a všestranně zaměřené schopnosti.“
Jako první v tomto segmentu mohou zákazníci získat nové Volvo V60 prostřednictvím nového
prémiového předplatitelského programu Care by Volvo*, který dává před tradičním způsobem
zakoupení vozidla přednost využívání vozu na základě jednoho měsíčního paušálního poplatku.
S programem Care by Volvo si můžete vůz pořídit stejně transparentním, jednoduchým a
bezproblémovým způsobem jako mobilní telefon.
V souladu s prohlášením automobilky Volvo Cars o chystané elektrifikaci nových vozů od roku
2019, s nímž přišla v rámci svého průmyslového odvětví jako první, bude nové Volvo V60
dostupné se dvěma silnými plug-in hybridními agregáty: s novým benzínovým plug-in hybridem T6
Twin Engine AWD, přinášejícím kombinovaný výkon 340 koní, a s benzínovou plug-in hybridní
jednotkou T8 Twin Engine AWD, jež disponuje silou 390 koní.
Nabídku klasických benzínových motorizací zastupují jednotky T5 a T6. Řidiči, kteří preferují
naftové motory, mohou zvolit motorizaci D3 nebo D4.
Nové Volvo V60 posiluje prostřednictvím obsáhlého seznamu standardních bezpečnostních
funkcí, včetně pokročilých systémů na podporu řidiče známých z modelů řady „90“ a nového Volva
XC60, které z něj dělají jeden z nejbezpečnějších vozů na silnici, postavení automobilky Volvo
Cars v rámci automobilového průmyslu coby lídra v oblasti bezpečnosti.
Systém City Safety s technologií automatického brzdění využívá funkci automatického brzdění
plnou brzdnou silou a detekční systémy, aby řidiči pomohl předcházet hrozícím kolizím, přičemž
se jedná o jediný systém na trhu, který dokáže rozpoznat chodce, cyklisty a velká zvířata. Jako
první na světě nyní systém City Safety využívá funkci automatického brzdění také ke zmírnění
následků srážky s protijedoucím vozidlem.
Asistent pro jízdu v kolonách a semiautonomní řízení Pilot Assist II, které při jízdě rychlostí do
130 km/h na silnicích s jasným vodorovným značením podporují řidiče prostřednictvím zásahů
do řízení, akcelerace a brzdění, se dočkaly vylepšení v podobě funkce upravující výkon při
průjezdu zatáčkou. Mimoto je Volvo V60 vybaveno také systémem ochrany proti neúmyslnému
sjetí z vozovky, systémem ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu a
dalšími asistenčními systémy s podporou řízení. Ke zvýšení bezpečnosti posádky uvnitř vozu i lidí
pohybujících se kolem něj přispívá na přání dostupný systém varování před křížením cesty jiným
vozidlem a funkcí automatického brzdění.
Uživatelské rozhraní Sensus automobilky Volvo Cars je plně kompatibilní se systémy Apple
CarPlay, Android Auto a sítí 4G, díky čemuž zajišťuje řidiči stálé připojení k internetu. Systém lze
ovládat prostřednictvím intuitivního dotykového displeje v provedení tabletu, který umožňuje
pracovat s funkcemi palubního systému, navigačního systému, online služeb a zábavních aplikací.
#nováV60
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Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/223192/photos
Videa jsou k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/223192/videos

* Redakční poznámka:


Program Care by Volvo je v současné době dostupný pro zákazníky v Německu, Itálii,
Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, Spojeném království a v USA. Dostupnost,
konkrétní podmínky a detaily programu Care by Volvo se mohou na různých trzích lišit.
Zájemcům o bližší informace doporučujeme, aby se obrátili na svého autorizovaného
dealera Volvo.

------------------------------Volvo Car Group v roce 2017
Za fiskální rok 2017 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 061
milionů švédských korun (v roce 2016 to bylo 11 014 milionů švédských korun). Tržby v tomto
období činily 210 912 milionů švédských korun (180 902 MSEK). Za celý rok 2017 se po celém
světě prodalo 571 577 vozů, což oproti roku 2016 znamená zvýšení prodeje o 7,0 %. 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
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 2017 prodáno 571 577 jejích vozů ve 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.
V roce 2017 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 38 000 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) 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.
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