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Inovativní program Flexi Care
S příchodem nejmenšího SUV švédské automobilky, Volvem XC40, se zájemcům o toto
Evropské auto roku otevírá další cesta k jeho získání. Nový alternativní prodejní kanál se
jmenuje Flexi Care a je jednou z možností, jak si jednoduše a rychle pořídit nové Volvo.
Program Flexi Care představuje alternativní způsob pronájmu vozu, který odpovídá požadavkům
moderní doby. V době, kdy jsou zákazníci zvyklí platit za stále více služeb transparentním
způsobem bez navýšení o přidané poplatky, se může tradiční proces koupě a vlastnictví vozu zdát
poněkud komplikovaný. Program Flexi Care mění situaci.
Smyslem tohoto prodejního konceptu je poskytnout zákazníkům pohodlný přístup k vozu, který jim
zajistí svobodu, již by právě auta měla symbolizovat. Jde o zajímavou alternativu k tradičnímu
zakoupení vozu nebo leasingu. Jeho hlavní přidanou hodnotou je usnadnění starostí a času
zákazníka souvisejících s pořizováním nového auta. Čas je luxus a Volvo se prostřednictvím
programu Flexi Care snaží svým klientům tento luxus dopřát v co největší možné míře.
Díky novému přístupu bude vlastnictví vozu stejně jednoduché a bezproblémové jako vlastnictví
mobilního telefonu. V rámci služby Flexi Care lze za měsíční paušální poplatek získat pronájem
nového Volva XC40 – transparentně a bezstarostně, bez nutnosti vkládat vlastní prostředky,
například v podobě akontace či dalších souvisejících poplatků.
Veškerý servis a údržba probíhají pod taktovkou Volva. Navíc, například oproti jiným finančním
produktům, si může zákazník zvolit vyzvednutí vozu v době a místě, které mu vyhovují – i v tom je
onen bonus flexibility, jež je obsažena v názvu programu.
A co dál odlišuje program Flexi Care od služeb typu operativního leasingu? Aby bylo možné vůz
XC40 v programu Flexi Care využívat naplno, dostává jeho nový „majitel“ k vozu i poukaz na
značkové příslušenství Volvo v hodnotě 15 000 Kč vč. DPH dle vlastního výběru.
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Flexi Care je navíc skutečně „pružné“ i v rychlosti dodání – od 1. července budou první vozy
k dispozici prakticky ihned po uzavření smlouvy. Po celou dobu nájmu je vůz chráněn zárukou a
balíček služeb zahrnuje i veškeré poplatky typu silniční daně či dálniční známky.
Vedle „předvídatelných“ služeb nabízí Flexi Care další, zcela exkluzivní – například službu
Concierge, která podává pomocnou ruku při plánování cest – od informační služby před výjezdem
až po rezervaci restaurace nebo hotelu.
Součástí programu Flexi Care je pojištění, příslušenství a řada dalších doplňkových služeb, jako
jsou sezonní výměna kol a jejich uskladnění či osobní asistenční služby. Výše měsíčního poplatku
se odvíjí od délky pronájmu, zvolené motorizace a výbavy vozu a startuje od 12 999 Kč bez DPH.
Přitažlivý kompaktní crossover a hlavně jeho řidič si tyto služby, které program Flexi Care nabízí,
skutečně zaslouží. Ne nadarmo bylo Volvo XC40 zvoleno Evropským autem roku 2018. Coby člen
rodiny Volvo je na první pohled identifikovatelné podle charakteristických „rodinných rysů“, navíc
ale přidává řadu originálních detailů. A jak je hravé zvenčí, tak je chytré uvnitř. Překvapivě
prostorný interiér je plný důvtipných nápadů a nečekaných úložných míst. Rovněž nabídka
bezpečnostních systémů je v tomto segmentu výjimečná.
Že je XC40 příkladem progresivity švédské automobilky, je patrné i na systému Volvo on Call,
který umožňuje žít s autem prakticky nepřetržitě. Stačí k tomu aplikace v chytrém telefonu. Díky ní
pak lze například na dálku vychladit nebo naopak vytopit interiér, najít auto v místě, kde se člověk
příliš nevyzná či spravovat jednoduše knihu jízd: do mobilní aplikace se totiž ukládají informace o
každé cestě – například časy startu a dojetí, ujetá vzdálenost či spotřeba –, které lze následně
odeslat mailem nebo exportovat do přehledné tabulky v Excelu.
Součástí služby Volvo on Call, jež patří do standardní výbavy, je u modelu XC40 také koncept
sdílení vozu, který umožní na dálku díky technologii digitálního klíče zapůjčit jej na určitou dobu
třeba rodinným členům či kolegům.
Volvo XC40 je prvním vozem značky, který si lze pronajmout v rámci programu Flexi Care, a
budoucím modelům otevírá rychlou a snadnou cestu do garáží nových majitelů.
Více informací o Volvu XC40 a programu Flexi Care na www.volvocars.cz.
Fotografie XC40 si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/models/new-xc40/2019/photos

------------------------------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, kterou 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 v přibližně 100
zemích. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely
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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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