
STVORENÉ PRE PODNIKANIE
Sprievodca ponukou spoločnosti Volvo Cars pre flotilových zákazníkov
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Krédom spoločnosti Volvo Cars je robiť život menej komplikovaným 

pre vodičov a našich fi remných zákazníkov. Máme v povahe 

atakovať tradičné myslenie a vyvíjať nekompromisné nové výrobky 

a služby, ktoré dokážu inšpirovať vodičov k zvyšovaniu produktivity 

a zároveň znižujú celkové náklady na vlastníctvo a pomáhajú tak 

vašej spoločnosti.

Stredobodom tejto misie sú naše tri piliere inovácií: Systém 
Sensus, ktorý pomáha spájať vodičov a znižovať množstvo času 

stráveného v aute. Systém IntelliSafe, ktorý pomáha chrániť 

vašich zamestnancov a vašu spoločnosť pred dopravnými nehodami 

a s nimi súvisiacimi nákladmi. A naše inovatívne pohonné sústavy 

Drive-E , ktoré poskytujú obrovský výkon, elektrifi káciu, úsporu 

paliva a nízke emisie. 

To sú dôvody, prečo je fl otilové vozidlo Volvo viac ako iba dopravný 

prostriedok – je to cenný nástroj, ktorý dokáže zvyšovať produktivitu 

vodičov a zlepšiť vaše podnikanie.

INOVÁCIE, KTORÉ DEŇ ČO DEŇ 
ZLEPŠUJÚ VAŠE PODNIKANIE
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„Keď sme pred desiatimi rokmi oznámili svoju víziu 
bezpečnosti, že by sa vo vozidle Volvo nemal vôbec nikto vážne 

zraniť, niektorí ľudia si mysleli, že sme naivní. Dnes však 
každý na vlastné oči vidí, čo sa nám podarilo dosiahnuť.“

John Wallace

riaditeľ divízie Global Fleet

Vízia bezpečnosti, ktorú spoločnosti Volvo ohlásila v roku 2008, má veľmi jasný cieľ: V novom vozidle 
Volvo by sa nikto nemal vážne zraniť ani zahynúť. Išlo o odvážne vyhlásenie. Dnes, o trinásť rokov 

neskôr, je však jasné, že sme na správnej ceste a dosahujeme výborný pokrok.

BEZPEČNEJŠIA MINULOSŤ, 
BEZPEČNEJŠIA BUDÚCNOSŤ
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1 Naše odhodlanie v oblasti bezpečnosti viedlo k zníženiu rizika vážneho zranenia vodičov a cestujúcich vo vozidlách Volvo pri dopravnej nehode o 50 percent za desať rokov. 
2 Podľa štúdie poisťovne Folksam sú vozidlá Volvo najbezpečnejšou automobilovou značkou.

3 Podľa správy konzorcia Euro NCAP. 

4 Podľa štúdie prevádzkovateľa limuzín, spoločnosti Tristar Worldwide.

5 Nedávna štúdia vypracovaná v rámci kampane Driving for Better Business (DFBB) potvrdila, že skutočné náklady spojené s dopravnými nehodami môžu dosahovať až 

osemnásobok nákladov na „ohnuté plechy“. 

POMÁHAJTE CHRÁNIŤ SVOJICH  
VODIČOV A FIRMU

o 50 %
nižšie riziko 

vážnych zranení1

8-krát
menej skrytých 

nákladov spojených 
s dopravnými 
nehodami5

o 38%
menej nárazov 

zozadu3

o 60%
 bezpečnejšie

v porovnaní
s konkurenčnými 

vozidlami2

o 28%
nižší počet

havárií4
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Ochrana

Chráňte vodičov a cestujúcich
v prípade dopravnej nehody

• Systém ochrany proti hyperfl exii krčnej  
 chrbtice (WHIPS)
• Ochranný systém proti bočnému  
 nárazu
• Sofi stikovaná bezpečnostná klietka
• Konštrukcia sedadiel
• Airbagy

Podpora

Pomôžte vodičom zachovať
si maximálny prehľad o okolí

• Adaptívny tempomat
• Pilot Assist (poloautonómne riadenie) 
• Asistent udržiavania vozidla v jazdnom  
 pruhu
• Systém upozorňovania na križujúce  
 vozidlá
• Systém sledovania mŕtveho uhla

Prevencia

Pomáhajte vodičom vyhýbať sa
dopravným nehodám

• City Safety s úplným automatickým  
 brzdením 
• Rozpoznávanie chodcov 
• Systém ochrany pred zrážkou
 s protiidúcim vozidlom pomocou  
 brzdenia 
• Systém ochrany pred neželaným  
 zídením z cesty 
• Elektronické riadenie stability 
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NADCHÁDZAJÚCA GENERÁCIA BEZPEČNOSTI 
Naše bezpečnostné funkcie IntelliSafe sú rozdelené na tri kategórie 

a nižšie uvádzame iba zopár príkladov. 



XC60 – jeden z mnohých modelov Volvo,  

ktoré získali najvyššie hodnotenie v oblasti bezpečnosti

Volvo XC60 s vybranými svetlometmi získalo od 

amerického inštitútu IIHS najvyššie hodnotenie 

v oblasti bezpečnosti pre rok 2018.

HISTÓRIA
OCHRANY ĽUDÍ

Spoločnosť Volvo Cars stojí na prvej priečke v oblasti automobilovej 

bezpečnosti už od roku 1959, keď Nils Bohlin, technik spoločnosti 

Volvo, vytvoril trojbodový bezpečnostný pás.

Trvalo dosahujeme najvyššie skóre v bezpečnostných testoch, ako 

sú napríklad Euro NCAP alebo americký test IIHS. A Volvo XC60 

to iba potvrdzuje. Porota pamätala na bezpečnosť aj pri udeľovaní 

prestížneho ocenenia Auto roku 2018, ktoré získalo nové Volvo 

XC40.

XC40 – Auto roku 2018

2 0 18
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SVETLÁ BUDÚCNOSŤ 
ELEKTRICKÉHO 

POHONU

„Veríme, že nastal čas, aby 
elektrické autá prestali byť 

technológiou špecializovaného 
trhu a stali sa samozrejmosťou.“

Håkan Samuelsson 

prezident a generálny riaditeľ

Všetky nové modely vozidiel Volvo  obsahujú buď hybridný 
alebo čisto elektrický pohon, ktorý je ideálny z hľadiska 
znižovania emisií CO2 a posilňovania sociálnej zodpovednosti 
vašej fi rmy.

Náš program Vision 2025 je jednou z  najrozsiahlejších 

a  najambicióznejších stratégií elektrifi kácie v  automobilovom 

priemysle. Program stavia udržateľnosť do jadra budúceho 
podnikania spoločnosti Volvo Cars – s portfóliom elektrifi kovaných 
vozidiel, ktoré budú predstavené v rámci ponuky modelov 
značky.

Tieto vozidlá budú mild hybridy, plug-in hybridy (napríklad naša 

súčasná ponuka vozidiel s pohonom Twin Engine) alebo čisto 

elektrické vozidlá. Bez ohľadu na konkrétne vozidlo je náš zámer 

jasný: zdôrazniť náš záväzok týkajúci sa budúcnosti, kde je doprava 

čistejšia a udržateľnejšia ako kedykoľvek predtým.

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

ČASOVÁ OS ELEKTRIFIKÁCIE ZNAČKY

2019
Všetky nové vozidlá uvedené na trh budú

elektrifi kované alebo čisto elektrické. 

2020
10 % celosvetového predaja budú 

predstavovať elektrifi kované vozidlá.

2021 5 čisto elektrických vozidiel vo výrobe.*

2025 50 % predaja tvoria čisto elektrické vozidlá. 
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Pohonná sústava Drive-E poskytuje vodičom väčší výkon 
z každej kvapky paliva vďaka použitiu odľahčených 
hliníkových dielcov, nízkeho vnútorného trenia a mnohých 
inovatívnych technológií na zvyšovanie účinnosti. 

Spĺňa potreby správcov vozových parkov aj vodičov na cestách – je 

ekologické a znižuje celkové náklady na vlastníctvo bez toho, aby 

znižovalo radosť z jazdy.

ŠIROKÁ PONUKA PLUG-IN HYBRIDOV

Ponuka vozidiel s  pohonom Twin Engine zaznamenáva úspech 

u fl otilových zákazníkov v  mnohých krajinách a  pravidelne sa

rozširuje. Túto pohonnú sústavu nájdete vo väčšine našich

najpredávanejších fl otilových modelov. Spojenie vysokovýkonných

spaľovacích motorov s  elektromotormi prináša dokonalú zmes

vysokého výkonu a nízkych emisií.

Twin Engine umožňuje vodičom používať rôzne režimy jazdy (vrátane 

hybridného, elektrického a výkonného režimu) na základe vlastných 

preferencií a  podmienok na cestách. Vo vozidlách je bezpečne 

umiestnený centrálny akumulátor, ktorý slúži na adaptívne napájanie 

pohonu vozidla.

ZÍSKAJTE VIAC
Z KAŽDEJ KVAPKY
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MOBILNÉ PRACOVISKO

Technológia Sensus premieňa každé Volvo na
univerzálne mobilné pracovisko a poskytuje všetky nástroje 
a funkcie pripojenia, ktoré vaši vodiči potrebujú na zvyšovanie 
produktivity v aute.

Naša fi lozofi a však spočíva v tom, že zvyšovanie produktivity nesmie 

nikdy ísť na úkor bezpečnosti jazdy. 

Práve preto sú ovládacie prvky v našich automobiloch navrhnuté 

tak, aby bolo ovládanie každej technológie úplne prirodzené. 

Obrazovka s intuitívnym dotykovým ovládaním, tlačidlá na volante 

a hlasové ovládanie pomáhajú vodičovi v plnej miere sústrediť sa 

na to, čo je najdôležitejšie: na cestu pred vozidlom.

APPLE CARPLAY™

Získajte jednoduchý a  bezpečný prístup k  bežným funkciám 

a službám spárovaného smartfónu pomocou intuitívnych ovládačov 

systému Sensus Connect. 

WI-FI HOTSPOTY

V záujme rýchlejšieho pripojenia použite SIM kartu na nastavenie 

Wi-Fi hotspotu cez anténu vstavanú vo vozidle.

VOLVO ON CALL – PRE VODIČOV

Vodiči môžu kontrolovať a  ovládať vozidlo na diaľku pomocou 

smartfónu alebo iného zariadenia. Môžu tak napríklad zapnúť 

kúrenie alebo načítať cieľ cesty do navigačného systému.

Inšpirujte vodičov k zvyšovaniu 
produktivity aj mimo kancelárie.
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Čo by mohli vaši vodiči dosiahnuť s ďalším týždňom 
voľného času v každom roku? Pretože to je naša vízia – 
dať vodičom vozidiel Volvo od roku 2025 každý rok jeden 
týždeň času.

Dosiahneme to čiastočne pomocou vstavaných technológií na 

zvyšovanie produktivity, ktoré zjednodušujú každodenný život vo 

vozidlách – napríklad pomocou hlasového ovládania, ktoré umožňuje 

vodičom písať správy a ovládať aplikácie bez odvádzania pozornosti 

od cesty – a čiastočne pomocou funkcií poloautonómneho riadenia, 

ktoré znižujú záťaž vodičov pri každej jazde. 

Dúfame, že dokonca budeme schopní vynahradiť vám späť každú 

cestu – s úplne autonómnym automobilom.

JEDINEČNÁ STRATÉGIA AUTONÓMNEHO RIADENIA

V roku 2013 sme začali testovať technológie autonómneho 

riadenia. Dnes vyvíjame autonómne vozidlá s pomocou švédskych 

rodín, ktoré sa podieľajú na realizácii nášho projektu Drive Me. 

Rodiny poskytujú inžinierom spoločnosti Volvo Cars svoje dojmy.

Naším cieľom je dozvedieť sa, ako tieto nové technológie zapadajú 

do nášho každodenného života. Bude vďaka nim cestovanie menej 

stresujúce? Dajú ľuďom slobodu produktívne využívať čas v aute? 

Drive Me je pre spoločnosť Volvo Cars jedinečný projekt – detailná 

stratégia autonómneho riadenia zameraná na človeka a spoluprácu.

Vaši vodiči majú už dnes možnosť využívať poloautonómne riadenie 

so systémom Pilot Assist, ktorý je súčasťou výbavy mnohých našich 

najpredávanejších fl otilových modelov.

ZNIŽOVANIE ČASU
STRÁVENÉHO VO VOZIDLE
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PONUKA PRE FLOTILOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

Každý automobil Volvo je navrhnutý 

s prihliadnutím na potreby vodiča a vašej fi rmy. 

Záleží na každom detaile – od špičkových 

bezpečnostných technológií našich najnovších 

SUV až po svetlosť a priestrannosť našich 

kultových a elegantných kombi. A pretože 

rozumieme potrebám podnikania, každý detail 

je navrhnutý tak, aby vám zjednodušoval 

každodenný život.
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XC90

Nová defi nícia
luxusu

Všetky prvky nášho vlajkového SUV sú vo vzájomnej harmónii, aby 

hrdo prezentovali vašu fi rmu. Kabína je vyrobená z najkvalitnejších 

materiálov, použité sú najnovšie technológie a vozidlo zvonku vyzerá 

trúfalo a vytŕča z radu.
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Nadchádzajúca generácia nášho najpredávanejšieho SUV 

prichádza. S elegantným švédskym dizajnom, špičkovými 

bezpečnostnými prvkami a službami pripojenia, ktoré sú zamerané 

v prvom rade na vašich vodičov a vašu fi rmu.

Naše priekopnícke nové kompaktné SUV je intuitívne, pripojené 

mobilné pracovisko, v ktorom sa elegantné riešenia odkladacích 

priestorov a čistý dizajn snúbia s odvážnymi proporciami SUV.

XC60 XC40

Vývoj
švédskeho SUV

Vezmite si
kanceláriu so sebou
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V60

Pre progresívne
podnikanie

Všestranná svetlosť a priestrannosť sú stredobodom nového 

modelu V60. Toto dynamické a fl exibilné fl otilové vozidlo dokonale 

spĺňa rozmanité požiadavky každodenných výjazdov.
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Volvo V90 Cross Country je stvorené pre prírodu a vašim 

zamestnancom umožní zaoberať sa vlastnými záľubami mimo 

kancelárie – aby si mohli dopriať oddych a dobiť sa pred začiatkom 

nového pracovného týždňa.

V90 CROSS COUNTRY

Objavujte život mimo kancelárie
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V60 CROSS 
COUNTRY

Pripravené na akékoľvek 
podmienky

V60 Cross Country je jedinečné spojenie luxusu, všestranne 

využiteľného priestoru a  schopnosti jazdiť na všetkých typov 

povrchov. Hravo si poradí s akýmikoľvek úskaliami súkromného aj fi 

remného života.
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Luxusný interiér modelu S90 predstavuje oázu pokoja 

plnú intuitívnych technológií a funkcií zameraných na 

pohodlie vodiča – to všetko pre maximálnu radosť z jazdy. 

Takže si vaši vodiči môžu odpočinúť a plne sa sústrediť na 

podnikanie. 

S90

Manažérsky
sedan

S60

Stvorený pre
lepšie podnikanie

Náš model S60 je športový sedan určený pre tých, ktorí milujú 

jazdu. Je vybavený útulným interiérom zariadeným mnohými 

užitočnými technológiami a malými vymoženosťami navrhnutými 

pre ešte príjemnejší zážitok za volantom. 
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SERVIS OD SPOLOČNOSTI VOLVO

Starostlivosť
o vaše vozidlá a vodičov

Náš prístup k službám je jedinečný. Keď vaši zamestnanci privezú 

vozidlá do autorizovaného servisu Volvo na vykonanie servisu alebo 

údržby, postaráme sa o vodiča aj o vozidlo. Ponúkame rôzne služby, 

ktoré premenia každú návštevu na príjemný a uspokojivý zážitok 

pre vašich vodičov, váš vozový park a vašu fi rmu. 

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY VOLVO

Každé vozidlo Volvo je navrhnuté a skonštruované 

tak, aby spĺňalo najvyššie nároky na kvalitu. 

S originálnymi náhradnými dielmi Volvo získavate garanciu, že vaše 

vozidlá si zachovajú vysoké štandardy, podľa ktorých boli pôvodne 

vytvorené – bez ohľadu na počet vykonaných servisných návštev. 

ZÁRUKA SPOLOČNOSTI VOLVO

Sme presvedčení o vysokej kvalite našich modelov. So zárukou 

spoločnosti Volvo získavate úplnú ochranu v súvislosti s nákladmi 

alebo výmenou pôvodných mechanických alebo elektrických 

komponentov, ktoré náhle zlyhali po mechanickej stránke, a  to v  
období 5  rokov od dátumu, keď bolo vozidlo dodané prvému 

vodičovi, a limitáciou do 150  000  km. Presné informácie 

o  obmedzeniach z  hľadiska  času a  počtu najazdených 

kilometrov vám poskytne obchodné zastúpenie značky Volvo.
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Originálny servis Volvo 

Starostlivosť o vozový park by mala byť jednoduchá 
a bezproblémová. Originálny servis Volvo je náš kompletný 
servisný balík, s  ktorým je zaručené, že odborní technici 
spoločnosti Volvo používajú pri servise a opravách iba 
originálne náhradné diely Volvo. Súčasťou balíka sú:

Osobný kontakt v servise

Každý vodič má v servise pridelenú kontaktnú osobu, ktorú 

vyškolila spoločnosť Volvo a  ktorá zabezpečuje rezervovanie 

návštevy servisu či iné práce. 

Aktualizácie softvéru

Neustále zlepšujeme náš softvér. Vaše vozidlá sú preto po každej 

servisnej návšteve o niečo lepšie.

Volvo Assistance

Naša špecializovaná bezplatná telefónna linka zabezpečuje, že 

počas záruky spoločnosti Volvo majú vodiči pomoc vždy po ruke.

Kontrola stavu

Náš počítačový diagnostický program overí, či všetky bezpečnostné 

systémy fungujú správne. Skontroluje dokonca aj stav akumulátora.

Umytie vozidla

Vaše vozidlá pri každej servisnej návšteve umyjeme. Pri vyzdvihnutí 

preto vyzerajú rovnako dobre, ako sa riadia.

Poznámka: Ponuka služieb sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho trhu.
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T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., BBC V, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovakia 

volvo@topautoslovakia.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE

26



VO L V 0 


	Untitled



