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Automobilka Volvo Cars představuje svůj
nový koncepční vůz 360c: nové řešení pro
nastolení rovnováhy mezi pracovním a
soukromým životem a pro vytvoření
harmoničtější podoby měst
Kde byste bydleli, kdybyste měli možnost každý den dojíždět do zaměstnání
v autonomně řízeném voze, který by vám dokázal posloužit jako plně funkční
komfortní mobilní kancelář s online připojením? Co kdybychom vám tento způsob
dopravy nabídli v podobě na míru nastavené předplacené služby? A co kdyby ho
nabízel jeden zaměstnavatel, zatímco druhý nikoli – pro kterou společnost byste
se rozhodli pracovat?
Jedná se o pouhý zlomek z nespočtu scénářů a otázek, které nastoluje koncept 360c
z dílny automobilky Volvo Cars, jenž byl dnes odhalen jako součást její vize budoucnosti
cestování, která se bude odvíjet ve znamení autonomního řízení, elektrického pohonu,
online služeb a především bezpečnosti. Stručně řečeno, tento koncept může automobilce
Volvo Cars umožnit vstup na nové rostoucí trhy.
Podstatou konceptu je potenciál zásadním způsobem změnit lidské životy proměnou
neproduktivního nebo nudného času stráveného cestováním ve voze v minuty nebo
hodiny, které budou lidé věnovat něčemu užitečnému nebo zábavě.
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„Koncept 360c zkoumá, čeho všeho bude možné dosáhnout v případě, kdy odstraníme
lidského řidiče a získáme volnou ruku v oblasti designu i možností, jak strávit čas ve voze
– jedná se o jakýsi náhled do budoucnosti, ve které autonomní řízení změní svět, jak ho
známe dnes. Možnosti jsou omezeny jen naší myslí,“ prohlásil Mårten Levenstam, senior
viceprezident pro korporátní strategii ve společnosti Volvo Cars.
Čistě elektrické automobily s plně automatickým řízením nabízejí celou řadu
bezpečnostních a ekologických výhod, mezi něž patří menší míra znečišťování ovzduší,
méně dopravních zácp a další přínosy pro zdraví a životní styl lidí žijících ve městech.
Mimoto toto řešení umožní věnovat větší podíl pozemků bytové zástavbě, sníží tlak na
ceny nemovitostí a přispěje k cenově dostupnějšímu bydlení.
„Lidé nebudou muset hledat bydlení ve městech nebo v jejich těsné blízkosti, protože
odpadne neproduktivní čas strávený jízdou do zaměstnání,“ uvedl Mårten Levenstam.
„Mobilní kancelář, jakou koncept 360c představuje, umožní lidem žijícím ve větší
vzdálenosti od přeplněných měst využívat svůj čas příjemnějším a efektivnějším
způsobem.“
Koncept 360c je elektrickým vozem s plně autonomním řízením, který nepotřebuje řidiče.
Nabízí nový pohled na přepravu lidí a na to, jak lze strávit čas na cestách zábavou
s přáteli, příjemnými chvilkami s rodinou nebo prací.
Koncept 360c představuje čtyři potenciální prostředí vycházející z konkrétních způsobů
využití autonomně řízených vozidel: prostor na spaní, mobilní kancelář, obývací pokoj
a místo stvořené k zábavě. Díky tomu se stává atraktivní cestovní alternativou, jež může
v budoucnu silně konkurovat letecké, autobusové nebo vlakové dopravě, které předčí
v oblasti komfortu, pohodlí a soukromí.
Prostřednictvím konceptu 360c společnost Volvo Cars současně zkoumá možnosti
rozšíření svého obchodního modelu nad rámec tradičního výrobce automobilů. Švédská
automobilka očekává silný zájem zákazníků z různých průmyslových odvětví.
Jedním z příkladů je potenciál konceptu 360c stát se lukrativním konkurentem leteckých
společností provozujících lety na krátké vzdálenosti, což je multimiliardové dopravní
odvětví, na kterém se podílejí aerolinky, výrobci letadel a další poskytovatelé rozmanitých
služeb. Kabina konceptu 360c určená pro spánek nabízí cestování ode dveří ke dveřím
v prostředí první třídy, které není vykoupeno nepříjemnými bezpečnostními kontrolami
jako na letištích, frontami, hlukem a dalšími nevýhodami letecké dopravy.
„Koncept 360c považujeme za výchozí bod pro diskuzi, jejímž výsledkem budou nápady
a odpovědi, které nám napoví o této budoucnosti více,“ prozradil Mårten Levenstam.
„Domníváme se, že plně autonomní řízení má obrovský potenciál zásadně a v mnoha
směrech změnit naši stávající společnost. Bude mít významný vliv na způsob našeho
cestování, navrhování našich měst a využívání naší infrastruktury. Protože jsme jen
jednou z mnoha zúčastněných stran, očekáváme rozsáhlou diskuzi na toto téma,
ke které současně i vybízíme, abychom v rámci celé společnosti zjistili, jak z uvedených
technologií vytěžit maximum.“
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Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/237020/photos
Videa jsou k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/237020/videos

------------------------------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
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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