VOLVO ON CALL
Ваш ключ до цифрового світу

ДОДАТОК VOLVO ON CALL
ЗАВЖДИ ПОРУЧ,
КОЛИ ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА
ОБІГРІЄ САЛОН (або охолодить)
ВИКЛИЧЕ СЛУЖБУ ТЕХНІЧНОЇ
ДОПОМОГИ (і повідомить ваше місцеперебування)
З Volvo On Call автомобіль із засобу пересування
перетворюється на вашого персонального помічника.
Система пам’ятає, коли у вас призначено зустріч, де
вона відбудеться і як туди дістатися.
Система Volvo On Call дбає про вашу безпеку.
ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ VOLVO CARS:
Київ
Віннер Автомотів
пр-т С. Бандери 24д, 04073, Україна
Салон: +380 44 496 0 006
Сервіс: +380 44 496 0 006
e-mail: volvo@winnerauto.ua
winnerauto.volvocarsdealer.com

Полтава
ДК «Полтава Автосвіт»
вул. Європейська, 148-Б,
36008, Україна
Салон: +380 532 615 006
Сервіс: +380 532 615 006
e-mail: skryl@poltava-atc.com.ua
poltava.volvocarsdealer.com

Вікінг Моторз
Кільцева дорога, 18, 03680, Україна
Салон: +380 44 391 11 00
Сервіс: +380 44 391 11 00
e-mail: sales@viking-motors.ua
viking.volvocarsdealer.com

Одеса
Віннер Одеса
вул. Грушевського, 39Б,
65031, Україна
Салон: +380 487 341 800
Сервіс: +380 487 341 800
e-mail: autosalon@royal-motors.od.ua
winnerodesa.volvocarsdealer.com

Volvo Car – Київ Аеропорт
вул. Київська, 47
c. Чубинське, Бориспільський район,
Київська область, 08321
Салон: +380 44 591 75 75
airport.volvocarsdealer.com

Днiпро
Volvo Car – Дніпро
вул. Княгині Ольги, 19Б, 49038, Україна
Салон: +38 056 7209090

У разі аварії вона автоматично з’єднає вас із
оператором.
Volvo On Call підтримує зв’язок тоді, коли вам це
необхідно. Завжди працює. Завжди поруч.

Сервіс: +38 056 7209090
e-mail: sales@volvocardnipro.com
dnipro.volvocarsdealer.com
Херсон
Азбука-Авто
4 км Миколаївського шосе, 73034, Україна
Салон: +380 552 41 02 63
Сервіс: +380 552 41 02 63
e-mail: volvo@bebkoauto.com
euroauto.volvocarsdealer.com
Рівне
Нордік Моторс
вул. Київська, 101А, 33027, Україна
Салон: +380 362 642 086
Сервіс: +380 362 642 083
e-mail: info@nordicmotors.com.ua
nordic.volvocarsdealer.com

Харків
Volvo Car - Харків
вул. Сидора Ковпака, 22, 61070, Україна
Тел: +38 057 725 11 11
e-mail: info@volvocarkharkiv.com
kharkiv.volvocarsdealer.com
Volvo Pop-up Store - Львів
Продаж: Львів, вул. Кульпарківська, 22 Б
Сервіс: Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8
тел.: +38 (066) 485 00 09
Офіційний імпортер
Volvo Cars в Україні:
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд.»
код ЄДРПОУ 20054535
вул. Дачна, 5А
с. Капітанівка, Київська область, 08112
тел. +38 044 585 63 00
e-mail: Volvo@winner.ua
volvocars.com.ua
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22.35
ВИ ГОТОВІ ДО
НОВОГО ДНЯ!
На завтрашній ранок
очікується -4˚C.
Встановлюємо таймер,
щоб обігріти салон, перш
ніж вирушити на роботу.

24 –7

Коли ви сядете в машину,
всередині вже буде
тепло, обдув лобового
скла буде ввімкнено, а
Sensus Navigation знатиме
маршрут. І все це завдяки
Volvo On Call!
СТОРІНК А 6

22.20
ВАШ
ПЕРСОНА ЛЬНИЙ
ПОМІЧНИК

VOLVO ON CALL НАПОВНЮЄ
ВАШ ДЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯМ
Розплановуючи ваш дорогоцінний
ранковий час і даруючи гарний
настрій після роботи, Volvo On Call
стане вашим незмінним супутником
протягом дня.

Якщо у вас заплановано
ранкову зустріч, календар
нагадає вам про це. Вам
залишиться передати
навігаційній системі
автомобіля координати
місця зустрічі.
С Т О Р І Н К А 18

07.30

11.00
ЩО Д А ЛІ?
Якщо за годину у вас
призначено зустріч за
обідом, додаток нагадає
вам про це. Ви не були
раніше в цьому ресторані?
Система навігації
допоможе уникнути
заторів на шляху до
місця зустрічі, щойно ви
повідомите їй адресу
пункту призначення.
СТОРІНК А 20
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Л Е Г КО З Н А ХО Д ЬТ Е
С В І Й V O LV O Н А
П А Р КО В Ц І
Ви не певні, де саме
припаркували авто?
Скористайтеся
функцією визначення
місцезнаходження, щоб
знайти потрібну вулицю,
а потім активуйте
світловий сигнал, щоб
побачити свій автомобіль.

ТОЧК А ДОСТ УПУ
WI-FI
З допомогою точки доступу
Wi-Fi передавайте музику
зі свого смартфону до
аудіосистеми автомобіля.
С Т О Р І Н К А 10

СТОРІНК А 8

12.00

17.15
ОБІГРІВ СА ЛОНУ
О Д Н И М Д О Т И КО М
Якщо ви бажаєте обігріти
салон автомобіля,
запустіть двигун
натисканням кнопки Flic
Bluetooth®.
СТОРІНК А 22

17.45
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ТЕПЛО ВЗИМКУ.
ПРОХОЛОДНО ВЛІТКУ
К Л І М АТ- К О Н Т Р О Л Ь

Якщо раніше вам часто доводилося сідати за кермо
в пальто, то відтепер забудьте про це. Завдяки
функції дистанційного клімат-контролю ви можете
віддалено активувати обігрів салону до вашого
приходу.
Система Volvo On Call, яка встановлюється на
наші автомобілі з 2015 року*, здатна дистанційно
запустити двигун для обігріву або охолодження
салону. Це так само просто, як надіслати СМС.
Просто оберіть потрібну тривалість роботи двигуна,
введіть свій пароль Volvo ID – і автомобіль почне
працювати.
* Доступно лише в певних країнах, для певних двигунів

Якщо двигун автомобіля активовано дистанційно,
то перш ніж рушити, його необхідно перезапустити
за допомогою ключа.
У вас гібридний Volvo із системою
електрозаряджання? У такому випадку ви
можете активувати систему клімат-контролю без
запуску двигуна. Ми називаємо це попередньою
підготовкою. Повідомте програмі, коли автомобіль
повинен бути прогрітий і до якої температури, – і він
увімкне систему клімат-контролю в потрібний час.
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ПОШУК ТА БЛОКУВАННЯ
АВТО
Д И С ТА Н Ц І Й Н И Й Д О С Т У П

Якщо ви забули замкнути авто, додаток повідомить
вам про це, і ви зможете заблокувати його
дистанційно. Також ви можете перевірити статус
блокування дверцят і розблокувати їх, якщо
знадобиться надати комусь доступ до салону. Усе
можна зробити дистанційно, з будь-якої точки на
землі.

Забули, де припаркували свій Volvo? Хтось узяв
вашу машину і забув повідомити, де її залишив?
Система Volvo On Call покаже місцеперебування
вашого авто й прокладе до нього маршрут. А коли
ви прибудете на місце, то зможете дистанційно
активувати світловий сигнал, щоб швидше знайти
автомобіль на переповненій парковці.
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ЗВ’ЯЗОК ЗІ СВІТОМ
WI-FI

Volvo On Call надає можливість підключати автомобіль до мережі
Інтернет за допомогою SIM-картки, тим самим забезпечує сигнал
Wi-Fi у салоні, куди б ви не їхали.

СТАБІЛЬНИЙ І ПОТУЖНИЙ СИГНАЛ
Прийом сигналу у форматі 4G** – стабільний і
потужний завдяки автомобільній антені*, незалежно
від місцеперебування вашого Volvo, що дає змогу
безперешкодно користуватися Інтернетом в салоні.
Іноді здатність телефону приймати сигнал всередині
автомобіля слабшає, і тоді на допомогу приходить
система Volvo On Call.
*Залежно від моделі.
** Залежно від послуг, які надаються операторами мобільного зв’язку.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
Якщо ви використовуєте для підключення до
Інтернету Volvo On Call, ви менше виснажуєте

акумулятори своїх портативних пристроїв, –
скористайтеся ними, коли вам це буде справді
необхідно.
ВЕБ-ТРАФІК НА ХОДУ
Потужний сигнал дає можливість слухати музику
та переглядати потокове відео під час подорожі й
допомагає запобігти буферизації та втраті даних.
ТОЧКА ДОСТУПУ WI-FI В САЛОНІ
Volvo On Call надає автомобілю точку доступу Wi-Fi з
можливістю підключення до восьми пристроїв. Ваш
смартфон чи ноутбук зможе приймати стабільний
сигнал Wi-Fi в салоні авто.
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«ВІТАЄМО! – ПРОМОВЛЯЄ ОПЕРАТОР СЛУЖБИ
VOLVO ON CALL. – ЧИМ МОЖУ ДОПОМОГТИ?
У разі надзвичайної ситуації Volvo On Call
завжди поруч, щоб допомогти вам, –
24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік.

Якщо щось піде не так, вам негайно нададуть інформаційну підтримку
кваліфіковані оператори, які завжди на зв’язку. Інформаційну підтримку
в надзвичайних ситуаціях включено до системи Volvo On Call, отже ви
отримаєте саме ту допомогу, яка вам потрібна.
Функція GPS у системі Volvo On Call надає можливість операторам
сервісного центру точно визначити ваше місце розташування, навіть
якщо ви самі не знаєте, де ви*.
*

Доступно лише в певних країнах
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Допомога у надзвичайній ситуації
У надзвичайній ситуації натисніть кнопку SOS – і ви негайно
підключитеся до оператора Volvo On Call. Спеціалісти технічної
служби надішлють вам допомогу і залишатимуться з вами на
зв’язку, доки не надійде допомога. Volvo On Call – це янголохоронець, що сидить поруч із вами на пасажирському сидінні.

Технічна допомога на дорогах
На вашу вимогу Служба аварійного обслуговування надішле до
вас групу технічної допомоги. Натисніть кнопку Volvo On Call у
своєму автомобілі або скористайтеся додатком, щоб звернутися
до сервісного центру. Оператор надішле допомогу.

Повідомлення про аварію
Якщо спрацьовує подушка безпеки або система фіксує
аварійне натягнення ременів безпеки, Volvo On Call автоматично
встановлює зв’язок з оператором.
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УСЕ ПІД РУКОЮ
Цей додаток дає вам можливість
керувати всіма функціями вашого авто.
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ВАШ VOLVO ЗНАЄ, КУДИ
ВИ ПРЯМУЄТЕ……
За допомогою функції Send to Car ви плануєте
свій маршрут, перш ніж сісти до машини.
Потім ви надсилаєте координати пункту
призначення навігаційній системі Sensus
Navigation, і ваш Volvo готовий вирушити
в дорогу.
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…КОЛИ ВИ В ДОРОЗІ
Надайте додатку доступ до вашого календаря й він
нагадає вам про заплановану зустріч за 24 години до неї.

ВІДСТЕЖУЄ ВАШІ МАРШРУТИ
Volvo On Call надасть детальну інформацію про
витрату палива, відстань, час та місця, які ви
проїжджаєте. Driving Journal фіксує ваші маршрути й
зберігає їхню історію впродовж 100 днів, ці дані можна
експортувати до Microsoft® Excel. Якщо у вас гібрид
Volvo із системою електрозаряджання, ви можете
побачити, скільки електроенергії спожив і виробив ваш
автомобіль.

ПІДКАЖЕ, ДЕ НАЙБЛИЖЧА
ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ
Якщо ви власник гібрида Volvo з системою
електрозаряджання, скористайтеся можливостями
Volvo On Call для збереження координат зарядних
станцій в її пам’яті. Ви також можете встановити
таймер, щоб розпочати або зупинити заряджання у
визначений час.
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ
КЕРУВАННЯ

Іноді простіше натиснути звичайну кнопку, ніж
розблоковувати телефон, запустити додаток і
шукати потрібну функцію. Flic – та сама звичайна
кнопка, яку ви можете запрограмувати на
виконання найнеобхідніших команд. Ви можете
налаштувати її так, щоб одним дотиком можна
було розблокувати автомобіль, двома – увімкнути
обігрівач, а одним довгим – замкнути дверцята.

Створюйте ярлики
Створюйте ярлики для функцій Volvo On Call, якими ви користуєтеся
найчастіше, щоб вони завжди були під рукою. Застосовуйте віджети для
додавання кнопок, які спрямовуватимуть вас до потрібної функції. На
iPhone®6S та пізніших версіях функція 3D Touch дозволить вам дотиком
пальців відкривати контекстне меню з налаштованими функціями.

Підключивши кнопку до програми Volvo On Call на
вашому смартфоні, ви отримаєте швидкий доступ
до функцій автомобіля.
Ви можете встановити кнопку Flic де завгодно – у
машині, поруч із вхідними дверима до свого будинку
чи навіть у ванній кімнаті. Ви можете підключити до
неї не лише ваш Volvo, а й інші пристрої.
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ДЛЯ ВСІХ ВАШИХ ПРИСТРОЇВ

Система Volvo On Call працює практично з усіма
представленими на ринку пристроями, – від
смартфонів і годинників Apple Watch® до планшетів
і ноутбуків Windows®10. Також вона сумісна з
технологією голосового керування, а це означає,
що ви можете користуватися всіма функціями
Volvo On Call, подаючи системі голосові команди.
Об’єднайте свої портативні пристрої зі смартфоном
і застосовуйте їх для доступу до функцій Volvo On
Call*.
*Доступність функцій залежить від типу пристрою та операційної системи.
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ПОЧАТОК РОБОТИ
VO LVO O N C A L L

Розпочати роботу з Volvo On Call
дуже просто, а сам додаток дуже зручний в користуванні.

Чи можна протестувати Volvo On Call?
Звісно. Для цього навіть не треба бути власником Volvo. Ви
можете безкоштовно завантажити додаток і спробувати
попрацювати з ним у демо-режимі, який надасть вам доступ
до більшості основних функцій Volvo On Call.
Скільки це коштує?
Volvo On Call – це абонентський сервіс з пакетом функцій.
Підписка Volvo On Call дійсна протягом 15 років з дати першого
продажу автомобіля і закріплюється за автомобілем. Сервіс
технічної допомоги на дорогах потребує окремої оплати. Якщо
ви не передплатили його, в разі потреби ви так само отримаєте
допомогу на дорозі, але вам буде надіслано окремий рахунок.
Щоб дізнатися більше, зверніться до свого дилера Volvo.

Як отримати Volvo On Call?
Коли ви купуєте новий автомобіль, Volvo On Call надається як
стандартна функція або може постачатися на замовлення,
залежно від країни продажу. Поки ви чекаєте на доставку
автомобіля, завантажте додаток і протестуйте демонстраційну
версію. Коли ви забиратимете свій новий Volvo, дилер активує
Volvo On Call, і ви отримаєте PIN-код до системи, який надасть
вам доступу до керування її сервісами.
Які пристрої можна використовувати разом з Volvo On
Call?
Volvo On Call сумісний зі смартфонами, смарт-годинниками,
планшетами та комп’ютерами.
* Для отримання докладної інформації про сумісність відвідайте сайт support.
volvocars.com.

ГОЛОВНА
Це стартова сторінка з контекстним меню
всіх функцій Volvo On Call. Тут ви знайдете
ярлики для контролю температури в
салоні, дистанційного запуску двигуна,
блокування та розблокування дверцят, а
також дані про вашу останню поїздку.

МАПА
Мапа Volvo On Call дає вам можливість дізнатися,
де перебуває ваша машина, повідомляє вам ваші
поточні координати й допомагає знаходити пункти
призначення, які ви згодом зможете надіслати до
навігаційної системи авто. Якщо ви не можете знайти
свою машину на парковці, активуйте світловий і
звуковий сигнал, і ваш Volvo поблимає фарами й
дасть про себе знати голосом. Також ви можете
користуватися мапами для відстеження заторів на
дорогах.

АВТОМОБІЛЬ
На сторінці «Автомобіль» ви знайдете
статистичні дані щодо вашого авто й
меню для замовлення сервісів. Звідси
ви зможете дистанційно перевіряти
такі параметри, як тиск у шинах та
рівень гальмівної рідини й омивача. За
допомогою функції Driving Journal ви
можете фіксувати всі ваші поїздки.

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ
Якщо цю функцію увімкнено, Driving
Journal фіксує всі ваші маршрути й
зберігає їхню історію впродовж 100 днів,
включно з даними про те, скільки часу
тривала подорож і скільки пального
спожито.

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПУСК
З допомогою Volvo On Call ви може
запустити двигун авто дистанційно*, щоб
обігріти чи охолодити салон. Просто
оберіть потрібну тривалість роботи
двигуна і введіть свій пароль Volvo ID (це
можна зробити також через Touch ID на
Apple iPhone®).
* Ранні моделі двигунів можуть не підтримувати
цю функцію.

ТАЙМЕР ЗАПУСКУ ОБІГРІВАЧА
Прогрійте машину, перш ніж сідати у
неї. Установіть таймер обігрівача свого
дизельного Volvo, і вам більше ніколи
не доведеться мерзнути у своєму
автомобілі.

ДВЕРІ ТА ЗАМКИ
Volvo On Call перевірить статус
блокування дверцят, і якщо якась із
них розблокована, система заблокує
її дистанційно. Якщо комусь із вашої
родини знадобиться авто, ви можете
надавати доступ до нього, незалежно
від того, де ви перебуваєте.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Контролюйте стан свого автомобіля.
Якщо показники температури,
тиску й витрати пального в межах
робочої норми, то строк сервісного
обслуговування ще не настав. У такому
разі програма показує повідомлення
«Все гаразд».

ЗАПАС ПАЛЬНОГО
Показує, на яку відстань вам вистачить
пального в баці, а також відображає
середній показник його витрати.

Увага! Для використання додатка Volvo On Call ваш автомобіль повинен бути оснащений заводським обладнанням Volvo On Call 2012 року випуску або
пізнішим. Залежно від моделі вашого Volvo функції додатка можуть відрізнятися. Деякі функції та послуги залежать від мобільного покриття та доступу до
Інтернету і можуть бути недоступні в деяких країнах. Додаткову інформацію можна отримати на сайті support.volvocars.com.
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