
Auto Cardion prezentuje nový globální 
standard Volva v Brně na Heršpické
V prosinci loňského roku otevřela společnost Auto Cardion první brněnské dealerství Volva, které se specializuje výhradně 
na švédskou značku. Jde zároveň o vůbec první dealerství v České republice – a v současnosti i ve střední Evropě –, které vzniká zcela 
podle nových celosvětových standardů automobilky. Ty určují, jak má vypadat interiér showroomu, a přepisují rovněž zažité zvyklosti 
ve  fungování automobilových servisů. 

Globální standard Volva, který je 
předobrazem brněnské společnosti  
Auto Cardion, tvoří dva propraco-
vané koncepty – na prodej zaměře-
ný Volvo Retail Experience (VRE) 
a  servisně orientovaný Volvo Per-
sonal Service (VPS). Zatímco VRE 
jednoznačně odkazuje k ikonickému 
skandinávskému designu a posiluje 
pozici značky Volvo v  prémiovém 
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segmentu, VPS zase mění pojetí 
autorizovaného servisu, do něhož 
vnáší naprostou transparentnost. 
Ve společnosti Auto Cardion stavě-
li show room podle VRE už od po-
čátku, VPS pak v Brně zavádějí od 
letošního dubna. 

Zavedení servisního konceptu 
urychlí řadu úkonů tím, že na voze 
budou pracovat vždy dva mechanici. 

Klient přitom bude mít možnost 
práci obou mechaniků sledovat 
přes prosklenou stěnu – v každém 
okamžiku tedy bude mít maximální 
přehled o tom, co se v servisu s jeho 
vozem děje. Volvo se tím přibližuje 
osobnímu pojetí „garážových servi-
sů“, přidává k  němu ale výraznou 
nadstavbu v  podobě špičkové dia-
gnostiky s  online propojením do 

továrny, know-how a technické zá-
zemí autorizovaného sevisu. 

Osobnější přístup ke klientům 
se odrazí i v tom, že jeden z mecha-
niků bude se „svým“ zákazníkem 
v přímém kontaktu od úvodní objed-
návky do servisu přes přijetí zakázky 
a opravu až po předání automobilu. 
S  nikým dalším už klient do styku 
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nepřijde, což výrazně zjednodušuje 
celou komunikaci.

Jako v obývacím pokoji
Jak vypadá implementace VRE v pra-
xi, předvádí právě společnost Auto 
Cardion. Showroom má světlý, vzduš-
ný a velmi příjemný interiér, který ze 
všeho nejvíce připomíná prostorný 
obývací pokoj plný skandinávského 
šarmu a  nevtíravého luxusu. Poho-
dlné sedačky jsou umístěny v  srdci 
showroomu a je z nich přes sklo vi-
dět do útrob servisu, který tak není 
skryt před zraky klientů v jiné budově 
či za tlustou stěnou, jako tomu bývá 
u jiných značek. Zákazníci se mohou 
doopravdy dívat pod ruce mechani-
kům, kteří v danou chvíli pracují na 
jejich automobilu. 

„Jsme takoví průkopníci. 
Prošlapáváme cestu pro ostatní 
dealerství, která nás podle záměrů 
a  představ Volva musí nejpozději 
do tří let následovat,“ říká jednatel 
brněnského Auto Cardion Pavel Ko-
lář. „Nestavěli jsme na zelené louce, 
přestavovali jsme existující budovu. 
Předělali jsme ji ale od základů, což 
nám umožňuje vtělit do ní oba nové 
koncepty, podle nichž mají dealerství 
Volva změnit svou tvář v příštích ně-
kolika letech. Zákazníci u nás najdou 
opravdový kus Švédska,“ dodal. 

Ladili každý detail
Pavel Kolář a  jeho tým se při navr-
hování dealerství inspirovali v  ital-
ské Bologni, kde má Volvo na dvou 
různých místech obě části nového 
standardu, a částečně i ve Švýcarsku. 
Brno ovšem bude jediným místem 
v tuzemsku, kde se oba koncepty za-
nedlouho propojí v jeden funkční ce-
lek. „Aby se nám to povedlo, museli 
naši projektanti velmi úzce spolupra-
covat s kolegy z Volva. Společně jsme 

ladili každý detail. Bylo skutečně vel-
mi náročné zakomponovat do stavby 
všechny požadavky. Nicméně všech-
no na stavbě jelo podle plánu a nako-
nec jsme to zvládli,“ líčil Pavel Kolář.  

Prostory v  jihomoravské me-
tropoli začalo vedení společnosti 
Auto Cardion hledat v červenci 2014. 
Na podzim téhož roku si „pláclo“ 
s majitelem vybrané budovy a začaly 
první práce na rozsáhlém projektu. 
Loni v dubnu se mohlo konečně začít 
stavět, vše bylo hotové po dalších šes-
ti měsících. „Už u prvotního projektu 
přitom byli lidé z Volva, také v prů-
běhu přestavby jsme s nimi řadu věcí 
konzultovali,“ vzpomínal jednatel br-
něnského dealerství. 

Špičkoví a zkušení lidé
Kromě exteriéru a  interiéru bylo 
v Auto Cardionu nutné vyladit také 
personální obsazení prodejního 
i servisního týmu. „Pracovníky jsme 
vybírali obzvlášť pečlivě. Spousta 
z nich má dlouhodobé zkušenosti se 
značkou Volvo, a  ty jsme pak dopl-
nili o aktivní lidi, kteří mají ambici, 
chuť a touhu dělat věci nově a lépe. 
Hodně jsme při výběru zaměstnan-
ců přihlíželi k tomu, jak reagovali na 
chystanou novou filozofii Volva, zda 
ji přijímali za svou a těšili se na její 
realizaci v praxi,“ řekl jednatel brněn-
ského dealerství.

„Hezký showroom a nově poja-
tý servis jsou totiž jen jednou stranou 
mince, ale pak je tu ještě ta druhá – 
kvalitní služby. A ty mohou poskyto-
vat jen ti nejlepší lidé. Záleželo nám 
na tom, abychom vybrali právě tako-
vé,“ zdůraznil Pavel Kolář. A doplnil, 
že na klíčových postech jsou pracov-
níci s opravdu výraznou, dlouholetou 
praxí: „Například náš diagnostik pra-
cuje s vozy značky Volvo přes 20 let 
a vedoucí servisu je švédské automo-
bilce věrný celých 12 let.“ 

Zaměstnanci, kteří neměli před 
nástupem do Auto Cardion delší zku-
šenost s  Volvem, pak před prosin-
covým „ostrým“ startem dealerství 
procházeli téměř dvouměsíčním in-
tenzivním školením zaměřeným na 
švédskou značku.

Odvaha dělat to jinak a lépe
Pavel Kolář je nejvíce hrdý na atmo-
sféru, kterou se podařilo ve firmě vy-
tvořit. Vyplývá z toho, že v Brně mají 
možnost být u  celosvětové změny 
vizáže značky Volvo mezi prvními. 
„Spojuje nás odvaha dělat něco jinak 
a  lépe. Už při pohledu zvenčí jsme 
jiní než ostatní showroomy. To jsou 
většinou obrovské hangáry, my nabí-
zíme příjemné místo k setkávání. Ko-
neckonců už se nás spousta klientů 
ptala, kdo nám budovu projektoval. 
I samotné místo, v němž působíme, 
tak zdůrazňuje odlišnost, kterou se 
Volvo vždy vyznačovalo,“ uvedl Pa-
vel Kolář. 

Auto Cardion prezentuje nový 
globální standard Volva v Brně 
na Heršpické
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Obývací pokoj uprostřed showroomu

Když nás před 25 lety zavála naše tehdejší profese do 
Švédska, oslovila nás tamní kultura, švédský smysl pro 
design a zároveň s tím i švédské technologie. Později naše 
brněnská firma Cardion začala prodávat výrobky švédské 
provenience a vozovým parkem Cardionu se staly vozy 
značky Volvo. Jako fanoušci Volva jsme se po patnácti 
letech z pozice zákazníka stali prodejci a nejprve v Prů-
honicích otevřeli naše první dealerství.
Výsledky nás přesvědčily, a protože jsme brněnští patrioti, 
je nám velkou ctí i potěšením, že se nám švédský kon-
cept podařilo přenést i k nám, do Brna, v podobě nového 
dealerství a nejmodernějšího, designového showroomu 
na Heršpické, Auto Cardion. Je to pro nás završením ge-
neračního soužití se značkou Volvo, naše radost, a oba 
s bratrem doufáme, že se nejen pro Brňáky staneme při-
rozenou součástí  jejich životů.

Ivo Nekuda 
spolumajitel  
společnosti 
Auto Cardion

„Volvo není na ukazování sou-
sedům. Volvo je nejdůležitější hlavně 
pro jeho majitele,“ říká také nová ge-
nerální ředitelka českého zastoupení 
Volva Šárka Heyna Fuchsová (rozho-
vor s ní si můžete přečíst na stranách 
10 a  11). Pro kované volvisty jsou 
švédské vozy opravdu srdeční záleži-
tostí. A stejně to platí i o brněnském 
Auto Cardionu, který se zaměřuje 
výhradně na charismatické severské 
automobily. Modely jiných značek 
zkrátka pod jeho střechou nenajdete. 

Specializace je pro 
klienty výhodná
„Až do našeho příchodu nebyl v Brně 
žádný specialista zaměřený čistě 
jen na Volva, pouze multibrandové 
dealerství zastupující více značek. 
Možná i to je důvod, proč mělo Vol-
vo v Brně dosud nižší podíl na trhu 
než v jiných městech. Naším cílem je 
zlepšit pozici Volva v  jihomoravské 
metropoli. Nechceme ovšem soutěžit 
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cenou, chceme oslovit klienty tím, že 
jsme lepší a že se u nás budou cítit 
jako doma. Zakládáme si na všech 
hodnotách, které k Volvu neodmysli-
telně patří – solidnosti, spolehlivosti 
a starosti o každého našeho klienta,“ 
vysvětlil Pavel Kolář. 

Zaměření čistě jen na automo-
bily Volvo je velkou výhodou jak pro 
jednotlivé zákazníky, tak i pro firmy 
a jejich flotily. Auto Cardion totiž díky 
úzkému propojení se švédskou znač-
kou dokáže nabídnout nadstandardní 

prodejní a servisní služby. „Věřím, že 
budoucnost je ve specializaci na jed-
nu značku, nikoliv v  tříštění pozor-
nosti a úsilí při zastupování různých 
automobilek. Výhody se projeví třeba 
při nastavování správného financo-
vání v  rámci prodejních služeb, ale 
například také při diagnostice nety-
pických závad či při klempířských 
opravách v  rámci autorizovaného 
servisu,“ řekl Pavel Kolář. 

Ke standardním službám 
v Auto Cardionu patří pick-up servi-
ce, tedy vyzvednutí vozu u zákazníka, 
jeho zavezení do servisu a následné 
opětovné přistavení, mytí a  čistění 
vozů zdarma, zapůjčení náhradních 
vozidel, bezplatný odvoz klienta ze 
servisu zpět k domu či do práce nebo 
firmy, zapůjčení širokého sortimentu 
autopříslušenství na zkoušku, oficiál-
ní ladění motorů… 

Zkrátka služby přesně na míru 
prémiového zákazníka. „Klíčové 
u nás je, že klienti vždy komunikují 

Už samotné místo, 
v němž působíme, 
zdůrazňuje odlišnost, 
kterou se Volvo vždy 
vyznačovalo.

Interiér se nese v duchu typického skandinávského designu

Váš švédský 
domov v Brně
Volvo je na vzestupu. Značce se daří prakticky vše, 
na co sáhne. Na skvělé koncepty navázali Švédové 
vynikajícími sériovými vozy, ze kterých nejvíce vy-
čnívá aktuální model XC90. Jeho napjatě očekáva-
ný příchod v loňském roce jako by pokropil Volvo 
živou vodou. 

Seveřané představili v  nové generaci XC90 
pořádnou porci technologických novinek. Dynami-
ka a dravost, s jakými automobilka posouvá techno-
logické limity, je celkově ohromující. Vize společ-
nosti, podle níž po roce 2020 v novém voze Volvo 
nezemře ani se nezraní žádný člověk, dostává díky 
tomu reálné obrysy. Volvo zkrátka vytrvale mění 
zažité pořádky v prémiové třídě. 

Jistě, vše začíná u modelů. Volvo to také moc 
dobře ví – vždyť v příštích třech letech chystá jed-
nu novinku za druhou. Ale nekončí to u nich. Volvo 
inovuje rovněž tvář, kterou ukazuje zákazníkům. 
Mění vzhled svých showroomů a přepracovává i své 
autorizované servisy po celém světě. Jsme rádi, že 
u tohoto zlatého švédského věku můžeme být. A že 
díky dealerství Auto Cardion, zaměřenému pouze 
na vozy Volvo, u toho můžete být i vy – majitelé a fa-
noušci Vikingů na čtyřech kolech.

Auto Cardion je sice nováček na českém trhu, 
ovšem za společností stojí zkušení majitelé. Provo-
zují hned tři samostatná prodejní a autorizovaná 
servisní centra značky Volvo, v nichž klienti kaž-
doročně koupí třetinu všech prodaných vozů Volvo 
v České republice. 

Díky prověřenému know-how, zaměření jen 
na jednu značku, originálnímu prostředí podle nej-
novějších celosvětových standardů a  odbornosti 
pracovníků nového brněnského centra, jehož zá-
klady tvoří renomovaní experti na Volvo, získávají 
majitelé „švédských tanků“ z Brna a blízkého okolí 
profesionální zázemí s kvalitními službami a přívě-
tivou atmosférou. 

Volvo je naší srdeční záležitostí. Stejně jako 
samotné Švédsko. Lásku k  němu, jeho tradicím 
a životnímu stylu, jsme vtiskli i do nového dealer-
ství Auto Cardion. Pokud jste i vy stejně „načichlí“ 
Volvem (a Švédskem), přijeďte si k nám dát dobrou 
kávu s lahodným dezertem a podívejte se na svůj 
nový švédský domov. 

Pavel Kolář

N A P I Š T E  M I  N A : 
K O L A R @ A U T O C A R D I O N . C Z

Pavel Kolář
jednatel  
Auto Cardion

s jedinou osobou, což nám umožňu-
je individuální přístup ke každému 
z nich,“ zdůraznil Pavel Kolář. 

Přijďte na prohlídku 
i na projížďku
Na závěr přidal ještě pozvánku jak 
pro brněnské volvisty, tak i pro příz-
nivce jiných prémiových značek. „Po-
kud si budete chtít náš nový show-
room prohlédnout a podívat se, jak 
se pracuje v  našem autorizovaném 
servisu, rádi vás u nás uvítáme. Jsme 
hrdí na to, co se nám tady podařilo 
vybudovat,“ poznamenal.

„Našimi největšími lákadly 
jsou ale samozřejmě především nové 
modely Volva, mezi nimiž hraje prim 
druhá generace XC90. Přijďte si vy-
zkoušet toto jedinečné auto, které 
znovu posunulo měřítka bezpečnos-
ti nejen ve své třídě,“ zakončil Pavel 
Kolář s  úsměvem prohlídku nej-
novějšího dealerství značky Volvo 
v České republice. 
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Agregát T6 
Drive-E je 
motorem roku
Prestižní titul Motor roku 2015 získala jednotka T6 
Drive-E automobilky Volvo. Oceněný agregát s 306 
koňmi využívá přeplňování kompresorem i turbo-
dmychadlem, což je technologie nabízející velmi 
živý chod motoru. Proto se objevil pod kapotou 
nového hitu švédské automobilky – druhé genera-
ce XC90 – a své místo najde i v chystaných nových 
modelech švédské značky. 

Cenu Motor roku uděluje automobilová re-
dakce amerického internetového vydavatelství 
Digital Trends. Přihlížela přitom rovněž k různým 
automobilovým recenzím, výsledkům testů a také 
k diskusím motoristických odborníků a fanoušků. 

„Motor T6 Drive-E od Volva působí jako dar 
z budoucnosti motorismu. Agregát má výkon šesti-
válcového motoru, ale emise a spotřebu mnohem 
menšího motoru,“ uvedl Nick Jaynes z redakce udí-
lející ocenění. Do finále se společně s T6  Drive-E 
dostaly také pohonné jednotky Bentley W12 
a  Dodge HEMI Hellcat. 

Nový vůz sdílí techniku s kombi V60 
Cross Country, který Volvo předsta-
vilo na podzim 2014. Oba modely 
mají zvýšenou světlou výšku a  na 
první pohled patrný robustnější 
vzhled, který podtrhují vysokoprofi-
lové pneumatiky. 

Bylo to právě Volvo, které už 
v roce 1977 představilo crossoverový 
koncept. Nyní jsou tyto vozy běžné, 
a vytvořily dokonce vlastní kategorii 
lifestylových automobilů. Švédové 
teď jen udělali další krok. 

„Nový model získal všechny 
schopnosti řady Cross Country, ale 
zároveň má zcela unikátní výraz na-
značující jeho potenciál poradit si 

s  jakoukoliv silnicí,“ prohlásil Lex 
Kerssemakers, který ve Volvu vede 
oddělení pro řízení produktové stra-
tegie a vývoje modelové řady. 

Volvo S60 Cross Country jde 
na trh s  plnou nabídkou motorů  – 
od výkonné benzinové varianty T5 
s pohonem všech kol a výkonem až 
250 koní až po naftovou D4 s poho-
nem předních kol a výkonem 190 koní 
vycházející z  architektury Drive-E, 
která ve své třídě představuje špičku 
díky kombinaci efektivity a  výkon-
nosti. Nechybí ani naftový agregát D4 
s pohonem všech kol, který vychází 
z prověřeného 2,4litrového dieselo-
vého pětiválce. 

Sedan do 
terénu: 
S60 Cross 
Country
Volvo překvapilo motoristické fanoušky, když 
vtisklo drsnější tvář svému sedanu S60.  Netradiční 
model S60 Cross Country je v současnosti 
ve své třídě jediným sedanem s náklonností 
k dobrodružství. 

Po devíti měsících 
na moři se z vítězství 
radoval tým Abú  
Dhabí Ocean Racing 
vedený kapitánem 
Ianem Walkerem. 

V O LV O  K A L E I D O S K O P

Volvo buduje 
novou továrnu 
v USA
Švédské Volvo bude brzy vyrábět své vozy již na 
třech kontinentech. V současnosti má dvě továrny 
v Evropě a dvě v Číně. Na začátku loňského pod-
zimu začala výstavba již páté továrny – tentokrát 
v  americkém státě Jižní Karolína. Investice za 
500  milionů amerických dolarů umožní automo-
bilce vyrábět nejnovější generace modelů Volvo 
určených primárně pro americký trh, ale také na 
export. První vozy by měly opustit výrobní linku 
v Berkeley v roce 2018.

Americká továrna je součástí ambiciózního 
plánu Volva, jehož hlavními cíli jsou zdvojnásobe-
ní celosvětových prodejů, zvýšení podílu značky na 
trhu a dosažení vyšší ziskovosti. Zámořský trh je 
přitom v úvahách Volva přirozeně klíčový – skandi-
návská značka prodávala své vozy v USA už v roce 
1955. Nyní chce za oceánem prodávat alespoň 
100 000 automobilů ročně. 

Podle odhadů zaměstná Volvo v nové továrně 
až čtyři tisíce lidí, dalších pět až sedm nových pra-
covních míst vznikne díky přidruženým službám. 

Poslední ročník Volvo Ocean 
Race okořenila ženská posádka
Devět měsíců trval možná nejslav-
nější a rozhodně jeden z nejnároč-
nějších jachtařských závodů pla-
nety – Volvo Ocean Race. Posádky 
během něj musely obeplout svět a na 
své cestě ze španělského Alicante 
do švédského Göteborgu urazit přes 
70 000 kilometrů. 

Do první etapy populárního 
závodu, kterému se přezdívá jachtař-
ská F1, vyrazily posádky předloni 
v říjnu. Během devíti obtížných etap 
poté postupně kotvily v Jihoafrické 

republice, Spojených arabských emi-
rátech, Číně, Austrálii, Brazílii, Spo-
jených státech, Portugalsku, Francii 
a nakonec i ve Švédsku, domovské 
zemi automobilky Volvo. Do cíle do-
razily lodě loni v červnu.

Téměř čtyřicet tisíc námoř-
ních mil zvládla nejrychleji loď Abú 
Dhabí Ocean Racing pod vedením 
britského kapitána Iana Walkera. 
Druhý v  pořadí byl Team Brunel 
Bouwe Bekkinga z  Nizozemska 
a třetí Dongfeng Charlese Caudre-

liera z  Francie. Proslulé regaty se 
zúčastnil i  unikátní ženský tým 
SCA, který skončil na šestém, před-
posledním místě. 
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Volvo XC90  uspělo 
v anketě Auto 
roku 2016
Velký úspěch zaznamenalo Volvo XC90 v anketě Auto roku 2016. 
V hlasování veřejnosti suverénně zvítězilo v nejobsazenější katego-
rii terénních a velkoprostorových automobilů, kde o pořadí patnácti 
nominovaných vozů rozhodly hlasy 49 107 lidí. Za sebou nechala 
XC90 například Audi Q7, Volkswagen Touran a další konkurenty 
prémiových, zejména německých značek. Odborná porota slože-
ná z motoristických novinářů navíc model zařadila na čtvrté místo 
z celkem třicítky vozů. 

Volvo XC90 tak opět prokázalo, že si během krátkého působení na 
trhu získalo nejen obdiv veřejnosti, ale také respekt expertů. „Je pro 
nás velkou ctí, že jsme se ocitli na stupních vítězů. Ke krásnému vý-
sledku odborného i laického hlasování přistupujeme s upřímnou po-
korou a děkujeme za všechny zaslané hlasy,“ prohlásila během úno-
rového slavnostního vyhlášení prestižní ankety v TOP Hotelu Praha 
generální ředitelka Volvo Car Czech Republic Šárka Heyna Fuchsová. 

Bezpečí pro děti, 
pohodlí pro rodiče
Nový koncept Excellence Child Seat 
posouvá bezpečnost dětí při cesto-
vání autem zase o kus dál. Automo-
bilka Volvo ho představila v loňském 
roce. Cílem Volva bylo nejen zvýšit 
bezpečnost, ale zlepšit také ergono-
mii a komfort při usazování dětí do 
sedačky i při následném vyndávání, 
a  vytvořit také dostatečné úložné 
prostory pro pomůcky nutné při péči 
o  dítě, jako jsou plenky, lahvičky, 
ubrousky apod. 

Impuls k  nápadu, jenž mění 
pohled na cestování s malými dětmi, 
dal vlastník společnosti Volvo Cars 
Li Shufuem, který přemýšlel o tom, 
jak by se dal využít prostor po ode-
brání sedadla předního spolujezdce. 
Designérský tým pak přišel s koncep-
tem, jenž umožňuje rodičům otočit 
při usazování dítěte sedačku tak, aby 
k ní měli komfortní přístup. 

Po zajištění dítěte pak sedačku 
upevní v poloze, aby dítě bylo otoče-
no proti směru jízdy. To je minimálně 
do tří nebo čtyř let bezpečnější, pro-
tože malé děti ještě nemají dostateč-
ně vyvinuté krční svalstvo a  jejich 
hlava je v poměru k dalším částem 
těla příliš velká a těžká.

Automobilka Volvo při svém 
důrazu na bezpečnost nikdy neza-
pomínala ani na nejmenší pasažéry. 

Začala s tím už před více než 50 lety, 
když v roce 1964 představila v mo-
delu PV544 jako první dětskou auto-
sedačku otočenou proti směru jízdy. 

Ocenění Top Safety 
Pick+ 2015
Volvo je synonymem pro bezpečnost. A znovu to potvrdil americký 
pojišťovací institut IIHS, který loni otestoval pět modelů švédské 
automobilky – S60, V60, S80, XC60 a XC90. Všechny přitom získaly 
nejvyšší ocenění Top Safety Pick+. Volvo je tak jedinou evropskou 
značkou, která se může pochlubit tím, že má na prestižním sezna-
mu oceněných více než dva modely. 

Testy IIHS jsou pro zákazníky klíčové, mnohem lépe totiž simulují 
následky skutečných nehod ve srovnání s evropskými crash tes-
ty Euro NCAP (ve kterých Volva pravidelně také získávají nejvyšší 
hodnocení). Zajímavý je hlavně čelní náraz s malým přesahem, při 
němž vůz do překážky nenarazí čelně celou plochou přídě, ale jen 
asi její čtvrtinou, a to v rychlosti 64 km/h. 

Především Volvo XC90 si v  testu IIHS počínalo doslova jako 
tank – ve zkouškách odolnosti vůči nárazu i při prověření účinnosti 
bezpečnostních systémů předcházejících haváriím dosáhlo na plný 
počet bodů. Excelovalo v hlediscích aktivní i pasivní bezpečnosti. 

Ocenění jsou jedním z milníků na cestě Volva k unikátní vizi, pod-
le níž by v roce 2020 neměl být v nových vozech švédské značky 
nikdo usmrcen ani vážně zraněn. „Zaměřujeme se na bezpečnost 
v reálném životě. Dopravní nehody způsobuje celá řada různých 
příčin, mají rozličné následky. Naší snahou je proto neustále vyví-
jet další bezpečnostní inovace,“ poznamenal Peter Mertens, senior 
viceprezident oddělení pro výzkum a vývoj ve Volvu. 

Ocenění Top Safety Pick+ je pro automobilky prestižní, neboť 
kritéria pro jeho dosažení se velmi zpřísnila. Aby vozidla titul zís-
kala, musejí být během testů schopna při rychlostech 20 km/h, 
40 km/h nebo v obou rychlostech při nebezpečí nárazu automa-
ticky zabrzdit, případně aspoň zpomalit. Volvo disponuje unikát-
ním systémem City Safety, jehož smyslem právě je předcházení 
podobným kolizím. Systém, který mají standardně všechny nové 
modely, dokáže rozpoznat nebezpečí srážky a bez zásahu řidiče 
umí vůz zabrzdit. Nová technologie snížila frekvenci pojistných 
událostí o 16 procent. 
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Bestseller v novém: Volvo XC90

Automobilka věnovala přípravě no-
vého modelu maximální pozornost 
ve všech směrech a výsledek je jed-
noznačný  – Švédové nyní považují 
XC90 za začátek nové kapitoly v dě-
jinách Volva. Nejde přitom pouze 
o  XC90 jako takovou. To, co dnes 
obdivujeme na novém modelu, bu-
deme postupně nalézat a  využívat 
u všech budoucích modelů nesoucích 
logo automobilky. A  především na 
dalších zástupcích „devadesátkové“ 
řady – modelech S90 a V90, které se 
již postupně představují. 

Základem je moderní 
modulární platforma 
Dům se staví vždy od základů, a to 
platí i u automobilů. XC90 je prvním 
vozem modelové řady, který je posta-
ven na základě technologie modulár-
ního podvozku SPA. Technologii vy-
vinula samotná automobilka, Volvo 
na ní pracovalo velmi pečlivě pět let, 
investovalo do vývoje velké množství 
finančních prostředků, a tak si od ní 
logicky také hodně slibuje. SPA je 
základním stavebním kamenem pro 
celé budoucí modelové řady. 

Architektura SPA osvobodila 
vývojáře od předchozích limitů, kte-
ré je omezovaly v takových parame-
trech, jako jsou rozvor kol, převis, 
výška přední části nebo celková výš-
ka vozu. Navíc tato platforma umož-
nila snížit a  současně lépe rozložit 
hmotnost vozu, což jde ruku v ruce 
se zlepšením jízdních vlastností.

„SPA nám zajišťuje svěží tech-
nologický start. Přibližně 90 % sou-
částek v novém Volvu XC90 a v ná-
sledujících modelech bude nových 
a unikátních,“ podotkl Peter Mertens, 
senior viceprezident oddělení pro 
výzkum a vývoj ve společnosti Volvo 
Car Group.

Součástí SPA je také revoluční 
architektura elektronického systé-
mu, který je navržen tak, aby do něj 
bylo možné jednoduše integrovat 
nové technologie, jako jsou různé 
senzory nebo kamery. 

Navíc je možné na základě 
této platformy vyrobit celou řadu 
různých verzí či modelů vybavených 
i  diametrálně odlišnými hnacími 
jednotkami, elektrickými systémy 
a technologiemi. Výroba těchto vozů 
bude pro Volvo ekonomicky mnohem 
výhodnější, to se koneckonců již pro-
jevilo u dalších modelů S90 a V90. 

Thorovo kladivo 
I  když se jedná o  nový moderní 
design, je nutné vyzdvihnout, že 
vychází z  tvarů, který si motoristé 
velmi oblíbili. Volvo XC90 na silnici 
okamžitě identifikujete. Stejně jako 
původní XC90, i novinka má z boku 
a zezadu velmi „svalnaté“ tvary. Na 

první pohled však pozornost přitáh-
ne jeho čelní část. Dominuje jí nové, 
výraznější logo Iron Mark, v  němž 
je již legendární šipka elegantně za-
rovnána s diagonálním přepažením 
mřížky chladiče. To je podtrženo 
denním svícením ve tvaru T – ve stylu 
„Thorova kladiva“. 

Volvu se s  novou generací 
XC90 podařil husarský kousek. 
Auto se totiž líbí nejen motoristům, 
ale také odborníkům na design. A to 
nebývá vždy pravidlem. XC90 ale 
obdržela prestižní ocenění Best of 
the Best, a  to na základě usnesení 
39členné poroty sestavené z exper-
tů na design z celého světa. Design 
Volva předčil zbylých téměř 5 000 
produktů, které se utkaly v boji o toto 
ocenění v 31 různých kategoriích.

 „Volvo XC90 předznamenává 
nový designový směr automobilky 

Volvo. Ačkoliv jsme si při práci na 
tomto voze velmi dobře uvědomo-
vali dědictví značky a  hodnotu au-
tentičnosti skandinávského designu, 
rozhodli jsme se také udělat pár od-
vážných a  progresivních kroků ku-
předu, jejichž smyslem bylo vytvořit 
designový styl a  úroveň provedení, 
jimiž bychom značně posunuli naše 
dosavadní hranice. Jsem nesmírně 
hrdý, že naše nová vlajková loď vy-
hrála prestižní ocenění Red Dot: Best 
of the Best,“ poznamenal spokojený 
Thomas Ingenlath, senior viceprezi-
dent oddělení pro design ve společ-
nosti Volvo Cars.

Budu vás hýčkat
Kdyby XC90 dovedla mluvit, a ono 
k tomu zase tak daleko není, určitě 
by řekla: „Pojďte usednout, budu 
vás hýčkat.“ A  měla by pravdu. Po 

Když v roce 2014 Volvo oficiálně představilo druhou generaci jednoho z nejuznávanějších prémiových SUV, svého modelu Volvo XC90, dočkalo se jednoznačně 
pozitivního ohlasu od odborné i laické veřejnosti. A velký zájem o novinky potvrdil skutečnost, že se švédské automobilce podařilo navázat na první generaci, 
která se stala bestsellerem po celém světě. 

T E S T

Novou XC90 na 
silnici okamžitě iden
tifikujete – stejně jako 
předchozí generace 
má velmi „svalnaté“ 
tvary.

otevření dveří a usednutí do sedadel 
zjistíte, že interiér je tím nejluxusněj-
ším, jaký byl kdy pro Volvo vytvořen. 
Přitom je na první pohled jednodu-
chý, není nijak zbytečně členitý. Ov-
šem svým sebevědomým vzhledem 
prozradí sofistikovanost a  kultivo-
vanost, tedy přesně ty atributy, které 
zájemci o luxusní SUV očekávají. 

Celkový pozitivní dojem ještě 
zvýrazňují ušlechtilé materiály, jako 
jsou jemná kůže a  dřevo, s  ručně 
vyráběnými detaily, mezi něž patří 
i křišťálová hlavice řadicí páky, tla-
čítko start/stop či ovladač hlasitosti 
v diamantovém provedení. 

Bez tabletu ani ránu
Výrazným prvkem přístrojové desky 
je dotykový displej ve tvaru tabletu, 
který tvoří srdce celého palubního 
ovládacího systému. Jde o  nejmo-
dernější ovládací systém, který se 
velmi snadno používá a  umožňuje 
řidiči, aby se při jeho obsluze stále 
maximálně soustředil na jízdu. Je to 
dáno tím, že nové rozhraní, tvořící 
součást systému „Sensus“, je vyba-
veno nejmodernějším hardwarem 
a softwarem dotykových displejů, což 
dovoluje řidiči intuitivně pochopit, 
jak celý systém funguje, kde lze na-
lézt ovládací prvky a jak v rámci roz-
hraní pracovat. Displej komunikuje 
s  adaptivní digitální přístrojovou 
deskou před řidičem, přičemž jsou ty 
nejdůležitější informace ještě navíc 
promítány prostřednictvím head-up 
displeje na spodní část čelního skla. 
Součást uživatelského rozhraní tvoří 
také otočný ovládač na volantu a sys-
tém hlasového ovládání.

Musím být stále online
Kdo nemůže být ani minutu bez 
funkcí, které nabízí internetové při-
pojení, ten určitě ocení, že ovládací 
rozhraní přináší i další výhody. Jsou 
to například integrované aplikace 
fungující na principu cloudu, jež 

Světla na zadním sloupku karosérie 
jsou poznávacím znakem 
kombíků a SUV od Volva
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nabízejí hudební streaming nebo 
jiné služby, mezi něž patří i aplikace 
Park and Play, kterou značka Volvo 
integrovala do systému ve voze jako 
první na světě. Systém Sensus zahr-
nuje širokou škálu cloudových apli-
kací. Do výběru těchto služeb patří 
internetové rádio, online navigace, 
hledání parkovacího místa a  jeho 
zaplacení, objevování nových restau-
rací v místě cíle, hladké streamování 
oblíbené hudby. 

XC90 myslí za vás
Vaše XC90 je už na takové úrovni, že 
vám oznámí, že nastal čas objednat 
se k  servisní prohlídce, a  zároveň 
rovnou navrhne i vhodný termín ná-
vštěvy servisu. Online objednání do 
servisu je přitom jen prvním krokem 

k budoucí plné integraci služeb au-
torizovaného dealera do palubního 
informačního systému.  

Samozřejmostí už jsou aplika-
ce Apple CarPlay a  Android Auto, 
přinášející vybrané funkce a  služ-
by uživatelům chytrých mobilních 
zařízení s  operačními systémy iOS 
a Android přímo do vozu. Tam s nimi 
mohou pracovat prostřednictvím 
zmiňovaného dotykového displeje. 

Privátní koncertní síň
Volva vždy vynikala skvělou akus-
tikou. Tentokrát se spojili experti 
automobilky s odborníky proslulého 
britského výrobce zvukotechniky, fir-
my Bowers & Wilkins. Vznikl audio-
systém, zahrnující zesilovač třídy D 
o výkonu 1 400 W a 19 reproduktorů 

značky Bowers & Wilkins. Dále na-
bízí také jeden z prvních vzduchem 
chlazených subwooferů. Ty, integro-
vané do karoserie vozu, vytvoří z ce-
lého vnitřního prostoru jeden obří 
subwoofer. Pro řízení časování zvuku 
a jeho koordinaci s reproduktory po-
užil výrobce nejmodernější software 
na zpracování zvuku. Výsledkem je 
fantastický emocionální zážitek – je 

O U T D O O R O V Ý  K L Í Č E K

Volvo XC90 mají v  oblibě lidé, kteří 
žijí aktivním životním stylem. Když si 
ale vyrazí na túru, k vodě nebo třeba 
na lyže, hrozí, že se do klíče dosta-
ne vlhkost. Nebo ho budou muset 
nechat na pláži a  obávat se, že ho 
někdo ukradne. Automobilka Volvo 
na to myslí a připravila outdoorovou 
verzi klíčku  – je vodotěsný a  vydrží 
vysokou vlhkost i  teploty. Je mož-
né pověsit si ho na krk a jít si klidně 
zaplavat bez obav, že klíček od auta 
nebude fungovat.

to opravdu jako v prvotřídně ozvuče-
né Dvořákově síni. 

Dokonalá sedadla
Kdo někdy jel v  současném voze 
Volvo, musel určitě ocenit vynika-
jící sedadla. Možná si nedokážete 
představit, že by komfort při sezení 
mohli konstruktéři ještě vylepšit. 
Mohli! A  vylepšili! Přišli s  tím, že 
pro zajištění pohodlí není nutné po-
užívat zbytečně silnou výplň. Plně 
stačí, když už samotné jádro sedadla 
má ergonomický tvar.

Aby si každý mohl nastavit se-
dadlo do ideální polohy, jsou sedadla 
řady Comfort, která patří do základ-
ní výbavy, navíc vybavená intuitivním 
a  plynulým elektrickým ovládáním 
umožňujícím měnit nastavení boč-
ního vedení, délku sedáku, polohu 
bederní opěrky a  vertikální pozici 
hlavové opěrky. Do paměti lze uložit 
až tři různá nastavení. Volitelně lze 
sedadlo vybavit také odvětráváním 
a masážní funkcí. 

Nezapomnělo se ani 
na cestující vzadu
Maximální pozornost věnovali kon-
struktéři nejen sedadlům pro řidiče 
a spolujezdce vpředu, ale také seda-
dlům pro zbytek posádky. Použitá 
sedadla zajišťují maximální pohodlí 
cestujícím ve druhé a třetí řadě a na-
bízejí mnohem více prostoru. 

Druhá řada je tvořena třemi 
individuálními sedadly s  možností 
nastavení náklonu. Je možné je také 
posunovat, a  tím buď vytvořit více 
místa pro nohy cestujících ve třetí 

Díky Apple CarPlay 
a Android Auto mů
žete v autě pohodlně 
využívat své mobilní 
aplikace.

Výrazné denní svícení ve tvaru  
písmene T odkazuje na „Thorovo kladivo“
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řadě, nebo zvětšit objem zavazadlo-
vého prostoru. 

Sedadla třetí řady nejsou roz-
hodně nouzová a nabízejí cestujícím 
do výšky 170 cm spoustu místa. Navíc 
jsou nastavena tak, aby cestující vi-
děli bez problémů dopředu. Pohodlí 
dále zvyšuje rozšířený prostor pro 
chodidla pod druhou řadou sedadel. 
Samozřejmostí je, že nastupování 
i vystupování cestujících na sedadla 
ve třetí řadě je bez omezení. 

Standardem u  Volva je, že 
všech sedm sedadel je vybaveno 
tříbodovými bezpečnostními pásy 
a všechny tři řady sedadel jsou za-
bezpečeny zdokonalenými nafuko-
vacími clonami, které chrání cestu-
jící v  případě bočního nárazu a  při 
převrácení vozu.

Čistý provoz čtyřválců
Pod kapotou XC90 už nenajdete pěti-, 
šesti- a osmiválcové motory. Ale není 
nutno ronit slzy. Nabídku tvoří širo-
ká škála špičkových dvoulitrových 
čtyřválcových motorů s  označením 
Drive-E. Jedná se o vznětové i záže-
hové agregáty, které mají společných 
několik parametrů – vysoký výkon, 
nízkou spotřebu a čistý provoz. 

Základem je agregát označený 
jako D4 turbodiesel disponující vý-
konem 190 koní, maximálním toči-
vým momentem 400 Nm a spotřebou 
paliva 5,0 l / 100 km.

 Druhým „nafťákem“ je D5 
twin turbodiesel o výkonu 225 koní 
s  maximálním točivým momentem 
470  Nm, který se může pochlubit 
nejmenší spotřebou ve své třídě 
6,0 l / 100 km.

Vyznavači benzinu budou urči-
tě nadšeni agregátem T5 s výkonem 
254 koní a  s  maximálním točivým 
momentem 350 Nm. Dále mohou 
sáhnout po motoru T6 s přeplňová-
ním kompresorem a  turbodmycha-
dlem, který dosáhne maximálního 
výkonu 320 koní a točivého momen-
tu 400 Nm. 

Ještě čistější T8
Vrcholem nabídky pohonných 
agregátů co do výkonu a  současně 

nejčistějším motorem je XC90 Twin 
Engine neboli T8, což je plug-in hyb-
rid. Hybridní pohon tvoří dvoulitrový 
čtyřválcový motor s  přeplňováním 
kompresorem a  turbodmychadlem 
a elektromotor o výkonu 80 koní. 

V kombinovaném režimu hyb-
rid generuje 407 koní a  maximální 
točivý moment 640 Nm. Pyšnit se 
může hlavně spotřebou paliva pou-
hých 2,1 l/100 km a  emisemi CO
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49 g/km.
Dalšími fantastickými parame-

try jsou zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 5,6 vteřiny. 

 Důležité je, že stisknutím tla-
čítka může řidič přepnout do režimu 
„Pure“ s  nulovými emisemi  – jede 
pak pouze na akumulátory. Dojezd 
je kolem 43 kilometrů. 

Právě v případě hybridního po-
honu se ukazuje výhoda nové plat-
formy SPA, která byla od začátku 
navržena tak, aby do ní bylo možné 
bez problémů začlenit technologie 
pro elektrifikaci, nebylo tedy nutné 
omezovat objem zavazadlového pro-
storu či místo pro cestující. 

Bezpečnost, bezpečnost 
a ještě jednou bezpečnost
To je krédo, kterým je Volvo prosla-
vené snad od samého zrodu společ-
nosti. V posledních letech se zhmot-
nilo do Vize 2020. Jedná o závazek, 
aby od roku 2020 nebyl v nových vo-
zech Volvo nikdo usmrcen ani vážně 
zraněn. Je jasné, že nejnovější XC90 
nabízí nejkomplexnější a  technolo-
gicky nejdůmyslnější souhrn bezpeč-
nostních funkcí, které jsou v automo-
bilovém průmyslu dostupné.

Velmi podstatnou výhodou 
je nyní ten fakt, že vzhledem k roz-
sáhlému využívání vysokopevnostní 
oceli legované bórem jsou modely 
postavené na nové platformě SPA 
mnohem kompaktnější a ještě o po-
znání bezpečnější.

Součástí komplexního bezpeč-
nostního souboru jsou i dvě celosvě-
tové technologické novinky: systém 
ochrany proti neúmyslnému sjetí 
z vozovky a schopnost automatické-
ho zabrzdění v křižovatce.

Sjíždíme z vozovky 
Asi byste to nehádali, ale velké pro-
cento fatálních dopravních nehod 
tvoří neúmyslné sjetí ze silnice. Do-
chází k němu z různých důvodů, mezi 
nimi jsou například nepozornost 
nebo únava řidiče či špatná viditel-
nost. Proto Volvo vymyslelo systém 
„zabezpečené polohy“. Systém pra-
cuje tak, že v případě neúmyslného 
sjetí ze silnice vůz rozpozná, co se 
děje, a bleskově utáhne bezpečnost-
ní pásy předních sedadel, aby řidič 
i posádka zůstali pevně zajištěni na 
svých místech. A byli v bezpečí. 

Ovšem to trochu předbíháme, 
toto opatření se aktivuje až tehdy, 
když selžou ostatní preventivní sys-
témy, jimiž je XC90 doslova prošpi-
kována. Jedná se o systém udržení 
vozidla v  jízdním pruhu, jenž kori-
guje řízení, pokud hrozí, že vůz ne-
úmyslně opustí jízdní pruh. Dále je 
tu systém sledování bdělosti řidiče, 
který rozpozná jeho únavu nebo ne-
pozornost řidiče a na tento stav jej 
nejen upozorní, ale rovněž navede 
na nejbližší odpočívadlo. 

City Safety 
Velmi progresivní bezpečnostní pr-
vek je systém automatického brzdění 
City Safety, které je součástí sériové 
výbavy. Tento systém pro předchá-
zení kolizím pomáhá řidiči prostřed-
nictvím intuitivní výstražné strategie 
a  podpůrného brzdného systému 
v situacích, kdy hrozí riziko srážky 
s jiným vozem, a dokonce i s chod-
cem či s  cyklistou. Pokud je kolize 
už na spadnutí a řidič nereaguje na 

T E S T

Po usednutí do 
XC90 objevíte ten 
nejluxusnější interiér, 
jaký kdy Volvo 
vytvořilo. 

výstražná upozornění, systém začne 
sám automaticky brzdit.

Ochrana před nečekanými 
nárazy zezadu
Častou příčinou zranění je nečeka-
ný náraz zezadu. Proto když radary 
sledující oblast za vozem rozpoznají 
nebezpečí nárazu zezadu, utáhnou 
předem bezpečnostní pásy, aby ces-
tující byli fixováni v optimální polo-
ze. Současně začnou blikat varovná 
světla a samočinně se aktivují brzdy, 
aby došlo ke snížení dopadu nárazu 
na cestující. K minimalizaci násled-
ků pomáhá i nová generace průkop-
nického systému ochrany sedadel 
chránící proti hyperflexi krční páteře 
(WHIPS). 

Jinde za příplatek, 
u Volva standard
Velkou výhodou je, že většinu bez-
pečnostních systémů nabízených 
jinde pouze za příplatek Volvo XC90 
dodává už ve standardu. Platí to 
i o detekci dopravního značení, která 
na digitálním displeji před řidičem 
zobrazuje kompletní dopravní zna-
čení podél cesty včetně doplňkových 
značek. A to ještě nebyla řeč o infor-
mačním systému slepého úhlu (BLIS) 
či o funkci IntelliSafe, což je systém 
varování před křížením cesty jiným 
vozidlem v případě, že couváte. 

Je toho mnohem více a rozsah 
článku jednoduše nedovoluje plně 
představit vše, před čím vás dokáže 
XC90 aktivně či pasivně ochránit. 
Každopádně se jedná opět o  rázný 
krok k realizaci Vize 2020. A pro vás 
je to výzva, abyste si přišli nejrobust-
nější Volvo vyzkoušet. 

Ergonomie je špičková, 
ovládání palubního systému 

připomíná tablet



S V Ě Ž Í  V Z D U C H 
D O  K A B I N Y

Čistý vzduch chce Volvo dopřát i pa-
sažérům. Proto již od poloviny 90. let 
minulého století značka pracuje na 
inovativním řešení, jak redukovat 
množství škodlivých částic v interiéru. 
A výsledek? CleanZone. 

Jde o prvotřídní filtraci nasávaného 
vzduchu zvenčí, díky níž se můžete 
v kabině vždy bez obav zhluboka na-
dechnout. Systém CleanZone nejenže 
odfiltruje pyly a  pevné částečky, ale 
vzduch při vstupu do kabiny očistí 
také od oxidu uhelnatého, oxidu dusíku 
a uhlovodíku. Systém tak výrazně zvy-
šuje kvalitu vzduchu v interiéru a snižu-
je pachy a emise na minimum. 
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Trumfy Volva pro rok 2016

Jedním z  hlavních trumfů mode-
lového roku 2016 je zpřístupnění 
kompletní nabídky nové generace 
čtyřválcových motorů. Už od roku 
2013 začalo Volvo postupně zařazo-
vat do nabídky nové středně výkonné 
čtyřválce. Loni své tažení dovedlo do 
úspěšného konce, a zákazníci si tedy 
mohou vybírat z velmi pestré palety 
agregátů Drive-E. 

Motory jsou dostupné v  růz-
ných výkonových úrovních, což při-
spělo ke zvětšení rozsahu nabídky 
značky s ohledem na efektivitu i lep-
ší výkon. „Nyní bude ve všech našich 
nových modelech bít švédské čtyřvál-
cové srdce,“ uvedl Michael Fleiss, kte-
rý v automobilce vede oddělení pro 
vývoj motorů. Ale nejen to  –  Volvo 
letos představilo také nekompromis-
ní technologii Twin Engine určenou 
pro novou XC90. 

Nejlepší ve třídě
Volvo je na nové pohonné jednotky 
právem hrdé, vždyť motory sbírají 
ocenění jako „nejlepší ve své třídě“. 
Prvotní pochybnosti jsou dávno ty-
tam a zákazníci i experti po svezení ve 
Volvech se švédským srdcem nešetří 
superlativy. Volvo novou rodinou 
motorů Drive-E potvrdilo vážnost 
svého závazku přinášet zákazníkům 
nekompromisní kombinaci výkonu 
a efektivity. 

Asi nejlepším důkazem je varian-
ta modelu XC90 s motorem T8 Twin 
Engine. To je agregát, který vás svým 
charakterem nadchne. Nabízí úctyhod-
ný výkon 407 koní a maximální točivý 
moment 640 Nm, v  kombinovaném 
režimu spotřebuje na sto kilometrů jen 
2,1 litru benzinu a produkuje emise CO
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v množství pouhých 49 g/km. V čis-
tě elektrickém režimu pak obrovské 

Volvo ujede 43 kilometrů. To jsou čísla, 
která vás u sedmimístného luxusního 
SUV rozhodně překvapí. 

Špičkový, čistě benzinový mo-
tor T6 zase krotí 320 koní, kteří si 
při uhánění krajinou řeknou o  osm 
litrů paliva na sto kilometrů. Také 
vrcholný naftový motor D5 o výkonu 
225  koní potěší svými parametry  – 
spotřeba činí pohodových 5,7 litru 
na sto kilometrů a emise 149 g/km. 
Takové hodnoty řadí hnací jednotky 
Volva na špičku segmentu z pohledu 
ekologie. A  přitom se samozřejmě 
neztratí ani s ohledem na dynamiku. 

Právě ve snižování spotřeby 
paliva a emisí je Volvo jednoznačným 

Volvo šlape v posledních letech na plyn a nehodlá ubrat ani v roce 2016. Pro tento modelový rok přichystala švédská automobilka spoustu 
novinek, které přinášejí na trh prémiových vozů nové pojetí výkonu, efektivity, pohodlí a čistého vzduchu. Inovací je spousta, a abyste měli 
přehled, připravili jsme pro vás jejich krátké shrnutí. Některé z novinek – například palubní systém Sensus nebo originální nový model  
S60 Cross Country – blíže představujeme na jiných stránkách. 

A K T U Á L N Ě

lídrem prémiového segmentu. Napří-
klad motor D2 s  manuální převo-
dovkou v rámci modelu V40 začíná 
u emisí 82 g/km, díky čemuž splňuje 
požadavky na osvobození od ekolo-
gické daně na území většiny evrop-
ských států. 

Verze S60 D2 s  manuálem 
začíná na emisích 96 g/km, stejný 
agregát u verze kombi má pak emise 
jen o dva gramy vyšší. Zlepšení spo-
třeby i emisí zaznamenalo Volvo také 
u modelu XC60 D4 s pohonem všech 
kol – emise snížili Švédové o 12 pro-
cent. U varianty D5 2,4 AWD s auto-
matem jsou emise sníženy, nyní jen 
149 g/km. 

Volvo S60 D2

Volvo XC90 T8 Twin Engine
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Jak výrazná proměna čeká Volvo 
v  souvislosti s  novými koncepty 
Volvo Personal Service (VPS) 
a Volvo Retail Experience (VRE)?
VRE je nová koncepce vzhledu 
dealerství, která je plně v  souladu 
s naším skandinávským původem – 
vyznačuje se světlým a  příjemným 
interiérem a  má působit pohodově 
a klidně. Zároveň jednoznačně po-
tvrzuje, že Volvo patří do prémio-
vého segmentu, neboť skandinávský 
design je ikonou, která klade důraz 
na funkci a  používá nejkvalitnější 
přírodní materiály. Osobně to nejra-
ději přirovnávám k obývacímu pokoji 
v proskleném domě u jezera. 

A druhý z konceptů? 
VPS zase přináší nové pojetí zpraco-
vání servisních zakázek. Podstatou 
je zrychlení servisních úkonů tím, že 
vůz opravují dva technici. Klient má 
možnost během jejich práce na vůz 
počkat a přes prosklenou přepážku 
do servisu sledovat, co se s jeho au-
tem právě děje. Důležitým prvkem 
tohoto konceptu je také fakt, že 
 klient je s jedním z techniků neustá-
le v přímém kontaktu, a to od objed-
nání do servisu přes přijetí zakázky 
a konzultace prováděných oprav až 
po platbu. Odpadá tedy standardní 
postup, kdy klienta někdo objedná-
vá, někdo jiný přijímá zakázku, další 
vůz opravuje a opět někdo jiný mu 
jej předává a  vysvětluje provedené 
opravy. A  u  další osoby pak celou 
opravu hradí… Zjednodušeně řeče-
no, celý proces je výrazně rychlejší, 
transparentnější a bohatší o osobní 
přístup. Implementace tohoto glo-
bálního konceptu do celé sítě auto-
rizovaných opravců nám bude trvat 
asi tři roky, jedná se tedy o skutečně 
zásadní změnu ve způsobu fungování 
našich servisů. 

Volvo patří mezi luxusní, prémio
vé značky. Jak jste hledali svou 
pozici mezi konkurenty?
Naší definicí luxusu je tradice, skan-
dinávský design, kvalitní materiály, 
zpracování a v neposlední řadě péče 
o  klienta. Prodej vozu nevnímáme 
jako konec, ale jako začátek dlouho-
dobého vztahu. Pozici mezi ostatními 
prémiovými značkami nehledáme, 
jdeme dlouhodobě vlastní cestou. Ne-
chceme se vymezovat. A naše klien-
tela to má nastavené stejně. 

Změnila nová XC90 tvář Volva?
Model XC90 je jen první vlaštovkou 
v  dlouhé sérii novinek, které chys-
táme. Myslím, že je ještě brzo dělat 
závěry o změně tváře. V první řadě 
to musí posoudit naši klienti. Ale je 
pravda, že tento model přilákal nový 
typ klientů, pro které dosud Volvo 
neexistovalo. Dříve jsme zažili ob-
dobnou situaci s Volvem XC60, což 
je náš nejúspěšnější model vůbec. 
XC60 je hodně vidět na silnicích 
a myslím, že tomuto modelu vděčí-
me za zpopularizování naší značky. 
Jestli se to povede i u XC90, zatím 
nevíme. Uvidíme. 

Mluvila jste o dlouhé sérii chysta
ných novinek. Můžete to přiblížit? 
Během let 2017–2020 kompletně 
obměníme stávající modely a před-
stavíme i úplné novinky v segmentu 
SUV. S trochou nadsázky se dá říci, 
že naše současná novinka XC90 bude 
za tři roky nejstarším modelem. Pro 
Volvo je to nebývalá kadence. Bude 

s tím spojená spousta práce, ale moc 
se na to těšíme. Po loňském úspěchu 
Volva XC90 to je, jako byste nás polili 
živou vodou!

Co pro Volvo znamenají nastupu
jící modely devadesátkové řady? 
Devadesátková řada je pro nás v ce-
losvětovém měřítku pevným ukotve-
ním v prémiové třídě. V Česku pak 
reprezentuje nejdůležitější část na-
šeho portfolia. Historicky jsme byli 
úspěšní hlavně v  prodeji velkých 
modelů, proto máme od uvedení 
vozů S90, V90 a  V90CC na český 
trh velká očekávání. 

Nakolik se švédská automobilka 
proměnila za 17 let, co v ní pra
cujete? 
Je to úplně jiná společnost. Když 
jsem v roce 1999 do Volva nastoupi-
la, měli jsme tři modely a naši klienti 
se na silnicích zdravili. Byla to jistá 
komunitní záležitost. Celkově bylo 
znát, že jsme v  područí jiné silné 
značky a  musíme dělat kompromi-
sy. Nyní, po pěti letech fungování 
s novým čínským majitelem, dostalo 
Volvo konečně svou jasnou pozici 
a autonomii. Pan Li Shufu má k naší 
značce neuvěřitelný respekt a důvě-
ru, což se potvrdilo jeho investicí do 
výzkumu a vývoje. Jeho podmínkou 
takto vysokého vkladu do značky 
Volvo bylo vybudování silné prémio-
vé značky, která si ale zachová své 
dědictví, čímž mám na mysli vedoucí 
pozici v oblasti bezpečnosti, a bude 
čerpat ze skandinávského původu, 

díky čemuž zůstane autentická 
a bude se odlišovat od jiných prémio-
vých značek. 

Proč jste si kdysi zvolila právě 
Volvo? 
Náhoda, jak to v životě bývá. Chtě-
la jsem pracovat pro automobilku 
a  k  Volvu jsem se dostala oklikou 
přes práci pro DAF Trucks. Značka 
Volvo byla takříkajíc pod moji roz-
lišovací schopnost  – bylo mi pěta-
dvacet a bavila mě úplně jiná auta. 
Ale viděla jsem to jako příležitost 
a velmi brzy se z toho vyvinula láska. 
Dostaly mě hodnoty značky, přístup 
Volva k zaměstnancům, svéráznost 
a určitá unikátnost.

Můžete přiblížit, co všechno jste 
si v českém Volvu vyzkoušela? 
Komunikaci, marketing a produkt na 
importérské úrovni, následně vede-
ní dealerství patřícího importérovi 
a pak zpět u českého zastoupení pů-
sobení v pozici manažerky prodeje. 

K Volvu se dostala Šárka Heyna 
Fuchsová před 17 lety shodou ná
hod. Bavila ji tehdy jiná auta, ale 
rychle změnila názor a  do švéd
ských vozů se zamilovala. „Dosta
ly mě hodnoty značky, svéráznost 
a určitá unikátnost,“ líčí žena, kte
rá u českého zastoupení severské 
automobilky prošla takřka všemi 
možnými pozicemi. A v polovině 
loňského roku se stala jeho gene
rální ředitelkou. 

R O Z H O V O R

Od devadesátkové 
řady si slibujeme 
hodně. Letošek 
proto bude 
přelomový.

V příštích třech letech 
obměníme všechny 
modely a chystáme 
i novinky mezi SUV
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Kromě poprodejních služeb a financí 
jsem zkusila vlastně vše. Nyní jsem to 
završila povýšením na post ředitelky. 

Jaká je pozice švédské automobil
ky mezi tuzemskými motoristy? 
Nemáme k dispozici žádné průzkumy 
trhu, takže odpovím spíše pocito-
vě. Osobně vnímám několik úhlů 
pohledu na naši značku. Fanoušci 
milují naše „pravé úhly“, sdružují 
se na diskusních fórech (např. Vol-
voklub), jsou kritičtí k našim novin-
kám a s nostalgií vzpomínají na staré 
dobré časy, které se už nikdy nevrátí. 

Pak máme hodně silnou sku-
pinu, které se naše vozy velmi líbí, 
o  což se postaral především pove-
dený design modelů XC60 a XC90. 
Jejich líbivost stojí často výše než 
obdiv či sympatie k naší značce jako 
takové. Občas se ale stává, že se nám 
povede „dostat se jim pod kůži“, 
a pak už nechtějí měnit. 

Další skupinou jsou klienti, kte-
ří bohužel zažili odvrácenou stranu 
našich silnic a ze svého pohledu by to 
určitě v jiném autě „nedali“. To jsou 
naši klienti navždy. Volvo pak kupují 
i svým dětem, rodičům atd. Určitý díl 
klientů se rekrutuje z řad flotilového 
prodeje – těm je často úplně jedno, 
v čem jezdí, protože si vybírají z mož-
ností, které jim nabízí zaměstnavatel. 
Když skončí leasing, volí další znač-
ku. Jsou to takoví „turisté“.

A pro velkou část českých mo-
toristů jsme a zřejmě navždy zůsta-
neme exoti. Je to ten typ klienta, kte-
rý stojí v showroomu a kroutí hlavou 
nad tím, proč u nás zaplatí dvakrát 
více než za stejně velký model ma-
sové značky. Nebo se rozčiluje, proč 
stojíme tolik jako stejně velký model 
jiné prémiové, převážně německé 
značky. Potvrzuje se tak rčení, že Vol-
vo prostě není pro souseda – je pro 
jeho majitele… S Volvem se nemůžete 
vytahovat, jak dobrý „kauf“ jste udě-
lali, nebo jím těžko omráčíte souseda, 
co má mercedes. Sympatické právě 
je, že o  to našim klientům opravdu 
nejde. Toto nastavení ovšem neod-
povídá většinové české společnosti. 

Daří se Volvu v Česku? 
Daří se nám dobře a  věřím, že to 
bude ještě lepší. V Česku prodává-
me hlavně největší modely a  SUV, 
které tvoří 70 procent našich pro-
dejů. Méně úspěšní jsme s  našimi 
malými a středními modely, což je 
dáno tím, že žijeme ve „škodalan-
du“, v kombinaci s faktem, že naše 
střední třída zatím nemá takovou 
kupní sílu jako na západě a vybírá 
z masových  značek. 

Co očekáváte od letošního roku? 
Nejvíc si slibujeme od naší devade-
sátkové řady, jejíž představení kon-
cem tohoto roku uzavřeme. Z tohoto 
pohledu bude letošek přelomový. 
Velmi brzo přijde také nová XC60, 
u  níž předpokládáme, že úspěšně 
převezme prodejní štafetu po součas-
né generaci, která dlouhodobě kralu-
je v prémiové třídě SUV a celkově je 
v tomto segmentu včetně masových 
značek druhá. V blízké budoucnosti 
také chystáme menší SUV, ale nerada 
bych předbíhala dění. 

Na co z  toho, co Volvo plánuje 
v nejbližší budoucnosti, se nejví
ce těšíte? 
Nejvíce se těším, až se to všechno, li-
dově řečeno, „potká“. Až budeme mít 
nové showroomy, bude implemento-
ván nový koncept servisních služeb 
a v showroomech bude stát komplet-
ně obměněná modelová řada. To by 
se mělo stát nejpozději v roce 2018. 
Do té doby si my ani naše dealerská 
síť moc neodpočineme.

Co považujete za vůbec nejzají
mavější technologie, jimiž Volvo 
v současnosti disponuje?
Jednoznačně naše inovace v oblas-
ti bezpečnosti a nové komunikační 
rozhraní. Vše směřuje k  tomu, aby 
naši klienti mohli vůz používat jed-
nodušeji, abychom je podrželi ve slo-
žitých dopravních situacích, a když 
už dojde k nehodě, tak ať takzvaně 
odejdou po svých. 

Volvo plánuje, že od roku 2020 
v jeho nových vozech nikdo neze
mře, a  dokonce ani nebude zra
něn. Je to reálné?
Tato vize získala konkrétní obrysy 
s příchodem nové XC90. Je to první 
vůz na cestě za naším předsevzetím. 

Tato cesta bude trvat 5 let a XC90 
je v  současnosti extraktem všeho, 
co jsme se o bezpečnosti dozvěděli 
za posledních 42 let, kdy existu-
je náš výzkum nehod. Během této 
doby jsme ve Skandinávii rozebrali 
každou „totálku“, prostudovali kaž-
dý protokol a  hovořili s  účastníky 
nehod. Získané poznatky jsme oka-
mžitě zohlednili v  bezpečnostních 
inovacích během změn modelových 
roků. Ale teprve počínaje modelem 
XC90 jsme dostali finanční zázemí 
a možnosti to všechno udělat podle 
našich představ. Je to, jako když po-
šlete dítě do hračkářství a dáte mu 
zlatou kreditku.

Hodně se mluví o  autonomních 
automobilech, platí to i o Volvu. 
Dočkáme se jich v dohledné bu
doucnosti? 
Určitě ano. V  letošním roce bude-
me ve Švédsku testovat prvních 
100 autonomních vozů. Co ale bylo 
důležitou novinkou loňského roku, 
bylo prohlášení našeho preziden-
ta, že Volvo v  budoucnosti přijme 
plnou zodpovědnost za případné 
škody způsobené v  autonomním 
režimu. To vnímám jako naprosto 
průlomové a svědčí to o tom, že naši 

budoucnost a  bezpečnost bereme 
velmi vážně!

Kterým Volvem jezdíte a  která 
jste řídila předtím?
Od loňského podzimu v nové XC90 
D5 AWD  Inscription. Předtím jsem 
měla celkem 17× model XC70 a byla to 
dosud má srdeční záležitost. Bohužel 
výroba tohoto kombi končí, koncem 
roku ho však nahradí novinka z de-
vadesátkové řady. Více nemohu pro-
zradit, ale bude to bomba! Po půl roce 
s novou XC90 musím konstatovat, že 
je to jako teleportace do budoucnosti. 
Je hodně jiné, moderní, minimalistic-
ké, technologické, ale svou podstatou 
je to pořád Volvo se vším všudy. Urči-
tě doporučuji si ho vyzkoušet. Jestli-
že XC70 byla pro mne „pokojíčkem“ 
na čtyřech kolech, tak XC90 je lounge 
v designovém hotelu ve Stockholmu – 
skvělá hudba, minimalistický design, 
technologie, pohodlí, nejkvalitnější 
přírodní materiály. 

A  který model byste si vybrala 
z historie značky? 
Moc by se mi líbila první vyráběná 
V70 R (zhruba z let 1999 až 2000) 
v barvě hořčice a k tomu černá kola. 
To byla skutečně raketa! 



12

Nejluxusnější Švéd 
Nové Volvo S90

Švédská automobilka model S90 
předvedla v  rámci ceremoniálu 
v Göteborgu, který mohl ve středu 
2. prosince 2015 prostřednictvím 
internetového přenosu sledovat 
celý svět. Naživo si pak motoristič-
tí fanoušci mohli vůz prohlédnout 
a  osahat na lednovém autosalonu 
v americkém Detroitu. 

Zemětřesení 
mezi limuzínami
Model S90 má v nabídce Volva pro-
minentní pozici, protože Seveřany 
vrací na výsluní segmentu prémio-
vých limuzín. Pro skandinávskou 
značku a její fanoušky je S90 obrov-
ským skokem kupředu. Dosud Švé-
dové pilovali především vozy SUV 

a  kombi, nyní dali jasně najevo, že 
s prvotřídní manažerskou limuzínou 
hodlají otřást zavedenými pořádky. 

Volvo S90 je opět technolo-
gickým skvostem, především díky 
průkopnickým bezpečnostním sys-
témům. Řeč je například o  vyspělé 
funkci tzv. semiautonomního řízení, 
kterou využívá asistent pro jízdu 

Čekalo se na něj opravdu dlouho. A když se zbrusu nový model S90 konečně na sklonku roku 2015 ukázal, vzbudil stejný rozruch, jako se to před rokem 
povedlo fenomenální XC90. Volvo má nyní skvělou zbraň v segmentu prémiových luxusních sedanů. A neváhá ji použít.

T E S T

Volvo S90 je 
prvotřídní 
manažerskou 
limuzínou, která 
má ambice otřást 
zavedenými pořádky 
ve své třídě.Zadní světla jsou hodně výrazná

v kolonách. Jedná se o systém, jenž 
dokáže jemnými zásahy do řízení 
udržet vůz v daném jízdním pruhu. 
Funguje přitom až do dálniční rych-
losti 130 km/h, a to i když před vo-
zem nejede žádné jiné auto. 

S modelem S90 se také poprvé 
představí nová funkce systému City 
Safety, který nyní dokáže detekovat 
velká zvířata bez ohledu na denní 
dobu. Ve dne i v noci rozpozná losy, 
koně, soby a další zvířata. Součástí 
technologie jsou intuitivní varování 
a tzv. připravené brzdy, které řidiči 
pomohou předejít kolizi. 

„V posledních pěti letech jsme 
splnili přísliby a umožnili jsme znač-
ce Volvo ožít ve zcela nové podobě 
a formě,“ uvedl ředitel Volva Håkan 
Samuelsson a  doplnil, že švédská 
automobilka naplno využila jede-
náctimiliardovou investici: „Už XC90 
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jasně ukázala, o co se snažíme, nyní 
jsme se posunuli ještě dál.“

Výkonné čtyřválce 
pod kapotou
Nejluxusnější švédská limuzína 
S90 bude k mání se čtyřválcovými 
motory – vznětovými D4 (190 koní) 
a  D5 (225 koní) a  zážehovou T6 
(320  koní). Nechybí ale ani exklu-
zivní hybridní motor T8 Twin Engi-
ne – tento ekologický a zároveň vel-
mi silný agregát zkrotí pod kapotou 
dokonce až 407 koní. 

Kromě motorizace D4 bude mít 
S90 osmistupňový automat. Obě 
benzinové motorizace pohánějí již ve 
standardu všechna čtyři kola, pohon 
všech kol je možné mít i k výkonnější 
dieselové verzi. 

Uvnitř najde řidič i  posádka 
jeden z  nejluxusnějších interiérů 
a  jeden z  nejdůmyslnějších online 

informačně-zábavních systémů, na 
které lze ve třídě velkých limuzín 
vůbec narazit. „Chtěli jsme vnést 
do konzervativního segmentu svěží 
vzduch a  představit nejen sebevě-
domý exteriér, ale také interiér. Ten 
je mimořádně komfortní, špičkově 
ovladatelný a  posádce zajistí špič-
kový jízdní zážitek,“ prohlásil hlavní 
designový mág Thomas Ingenlath. 

Výrazný posun zaznamenají fa-
noušci značky i v oblasti jízdní dyna-
miky, výkonu a cestovního komfortu. 
Tady Volvo těží ze své investice do 
vysoce vyspělého simulátoru nala-
dění podvozku vozu.

Systém City 
Safety v S90 a V90 
nově rozpozná také 
zvířata, a to ve dne 
i v noci.

V 9 0 :  S T Y L O V É 

A   V Š E S T R A N N É 

K O M B I

Modelem S90 švédská ofenziva nekončí. Kromě luxusního se-
danu se do výroby a prodeje chystá rovněž praktičtější souroze-
nec v podobě prémiového kombíku s označením V90. Stylové 
velké kombi nahradí dosavadní bestseller Volvo V70 a podle 
prvních reakcí se zdá, že novinka bude podobným hitem jako 
její předchůdce. 

Automobilka ukázala podobu Volva V90 v polovině února ve 
švédském Stockholmu. Model se hrdě hlásí k dlouholeté tradici 
„švédských tanků“, precizních kombíků z vybraných materiálů 
a s unikátní estetikou, kterou započalo Volvo Duett již před še-
desáti lety. Každý nový kombík vždy posunul pojem „prémiové 
kombi“ na novou úroveň, o V90 to platí dvojnásob. 

Třetí mušketýr v „devadesátkové“ řadě
„V segmentu vozů kombi zaujímáme velmi silnou pozici. Mnoho 
lidí dokonce naši značku spojuje hlavně s kombíky. A přestože 
značka Volvo znamená mnohem více a nabízí pestrou škálu 
modelů, díky V90 jsme se k bohaté minulosti samozřejmě opět 
přihlásili,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Volvo 
Håkan Samuelsson. 

Nové Volvo V90 je po XC90 a S90 už třetím odhaleným vo-
zem nejvyšší, „devadesátkové“ řady, na jejíž příchod fanoušci 
značky dychtivě čekají. Všechny modely stojí na nové, speciálně 
navržené a plně modulární platformě SPA. Ta umožňuje nové 
přístupy v oblasti designu, konstrukce i výbavy. 

Kombi V90 má působivou siluetu, jež mu propůjčuje spor-
tovní nádech, uvnitř pak kombinuje oblíbený skandinávský 
nevtíravý luxus s funkčními prvky. A jak už se stalo u modelů 
švédské automobilky zvykem, nabízí i převratné systémy v ob-
lasti bezpečnosti. 

Špičkové bezpečí ve standardu
Kromě revolučního semiautonomního řízení Pilot Assist se mo-
hou jeho budoucí majitelé těšit na nejvyspělejší standardní bez-
pečnostní sadu na trhu, která zahrnuje systém detekce velkých 
zvířat či systém ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky. Ne-
chybí ani nejlepší konektivita v dané třídě s možností integrace 
smartphonu prostřednictvím rozhraní Apple CarPlay. 

Působivé zážitky zajistí i nabídka motorizací – všechny nafto-
vé motory jsou vybaveny technologií PowerPulse, která se sta-
rá o okamžitý výkon, benzinový plug-in hybrid T8 Twin Engine 
zase disponuje uhrančivým výkonem 410 koní (a navíc v čistě 
elektrickém režimu ujede kolem 50 kilometrů). 
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V servisu Auto Cardion  
vidí klienti mechanikům pod ruce

Díky novému konceptu Volva, který 
jako první využívají právě ve společ-
nosti Auto Cardion, mohou zákazníci 
sledovat práci mechaniků na vlastní 
oči. „Klienti u  nás vidí všechno, co 
se děje v servisu. Vidí, jak mechanici 
pracují na jejich voze, mají přehled 
o tom, co se na autě mění, mohou si 
vše zkontrolovat. Nebojíme se ukázat, 
jak náš servis funguje. Jsme jediní 
v Brně a okolí, kde je něco podobné-
ho možné,“ říká jednatel společnosti 
Pavel Kolář.

A dodává, že cílem bylo vybu-
dovat v  Brně poctivý autorizovaný 
servis, jemuž mohou majitelé vozů 
značky Volvo věřit. „Proto máme tře-
ba i  automatické odměřování oleje. 
Chtěli jsme zkrátka odbourat všech-
ny předsudky, které si klienti se servi-
sem spojují,“ zdůrazňuje Pavel Kolář. 

Oprava do hodiny
Průhlednost je jednou ze součástí 
konceptu Volvo Personal Service 
(VPS). Těmi dalšími jsou efektivi-
ta, zjednodušení organizace v dílně 
a urychlení oprav. Švédská automo-
bilka totiž v posledních letech doko-
nale vyladila proces zvaný „one-hour 
stop“. Cílem je zvládnout veškeré 
standardní servisní úkony nejpozdě-
ji do hodiny. 

V  dílně Auto Cardionu proto 
najdete bezsloupové zvedáky, které 
umožňují snadný pohyb okolo vozu. 
Při větší prohlídce tak mechanik udě-
lá jen 200 místo původních 500 kro-
ků, což výrazně šetří čas. Navíc na 
automobilech pracují mechanici ve 
dvojicích  – podle zjištění automo-
bilky totiž dva pracovníci udělají na 
jednom zvedáku až o 15 % více práce 

než dva jednotlivci na dvou zvedá-
cích. Pro dvojice mechaniků přitom 
Volvo přichystalo také propracovaný 
ma nuál, který zahrnuje doporučení 
pro co nejefektivnější práci. 

„Prohlídka či oprava je díky 
tomu hotová ve výrazně kratším čase, 
než je obvyklé v  jiných servisech. 
Zákazník u nás může na vůz počkat 
a ušetří si tak jednu cestu do servisu. 
Pokud je vytížený, může se v pohodlí 
showroomu připojit k Wi-Fi a praco-
vat. Nabídneme mu kávu a občerst-
vení a čas mu rychle uteče. Po očku 
přitom může sledovat dění v dílně,“ 
usmívá se Patrik Němec, vedoucí 
servisu ve společnosti Auto Cardion. 

Klient má svého mechanika
Další důležitou částí skládačky nové 
podoby autorizovaného servisu je 
i funkce osobního mechanika. To je 
člověk, s nímž klient řeší všechny své 
zakázky od začátku do konce. Volvo 
tak posiluje vztah zákazníka a me-
chanika. Pro mechaniky to navíc 
bude znamenat také jasnou zpětnou 
vazbu, když se jim něco povede, nebo 
naopak nepovede. 

V Auto Cardionu vybírali pod-
le filozofie, přinášející kromě vysoké 
odbornosti také větší osobní kontakt 
s klienty, i své nové pracovníky. Zku-
šené volvisty s  mnohaletou praxí 
doplnili o talentované lidi, kteří při-
jali inovativní koncept VPS za svůj. 
„Ideálně se nám podařilo namixovat 
zkušenosti a nadšení,“ pochvaluje si 
Pavel Kolář. 

Vysoký standard
Samotný standard služeb je ve spo-
lečnosti Auto Cardion na vysoké 

úrovni. Samozřejmostí je pick-up 
servis, bezplatné umytí vozu při 
každé návštěvě servisu, zapůjčení 
náhradního vozidla nebo některého 
autopříslušenství z  široké nabídky 
značky, odvoz klienta ze servisu 
zpět k domu či do práce nebo firmy… 
V Brně rovněž umí na počkání vyla-
dit motor vašeho Volva špičkovým 
značkovým chiptuningem Polestar, 
který zvedne výkon vozu, aniž by vás 
připravil o záruku. 

V  Auto Cardionu se postarají 
nejen o nová Volva, ale i o starší mo-
dely v rámci speciálního programu, 
díky němuž majitelé ušetří za práci, 
oleje i  náhradní díly. Mají přitom 
jistotu, že se o  jejich vůz postarají 
odborníci, kteří i  starší vozy velmi 
dobře znají. Koneckonců vedoucí 
servisu Patrik Němec má s Volvem 
dvanáctiletou, a  klíčový diagnostik 
dokonce dvacetiletou zkušenost.

XC90 rozevřela nůžky 
mezi „garážisty“ 
a autorizovaným servisem 
Druhá generace modelu XC90 změni-
la zaběhané pořádky nejen v kategorii 
prémiových SUV, ale také v servisním 

Servisy podvádějí. To je klišé, které klienti opakovaně používají už spoustu let. Jedinou cestou, jak zákazníky v jejich skálopevném přesvědčení 
zviklat, je „pustit“ je do zákulisí servisu. A přesně to udělali v brněnském dealerství Auto Cardion, kde prostor autorizovaného servisu a showroomu 
oddělili nikoliv tlustou zdí, ale prosklenou stěnou. 

S E R V I S

Mechanici budou 
pracovat ve dvojicích, 
což dále zvýší 
efektivitu 
servisu.

zázemí. Luxusní crossover totiž stojí 
na zbrusu nové platformě SPA, kte-
rou budou v budoucnu sdílet všechny 
větší modely Volva. Pro autorizované 
servisy to znamenalo velké investi-
ce do mnoha speciálních přípravků. 
Mechanici navíc museli podstoupit 
důkladné proškolení. Nůžky mezi 
„garážovým“ a autorizovaným servi-
sem se tak výrazně rozevřely. 

„Před neautorizované servisy 
nás to posunulo ne o jeden, ale rov-
nou o  deset kroků. A  v  okamžiku, 
kdy přibydou ještě modely S90, V90 
a  V90 Cross Country, které zkom-
pletují devadesátkovou řadu a  bu-
dou rovněž stát na platformě SPA, 
budou rozdíly ještě markantnější,“ 
říká vedoucí servisu Auto Cardion 
Patrik Němec. 

Už nyní by podle něj majitel 
nové XC90 u  „garážistů“ příliš ne-
pochodil. „Možná by mu vyměnili 
brzdové destičky, ale pro všechno 
ostatní je potřeba online přístup 

Patrik Němec
vedoucí servisu 
Auto Cardion

„Nebojíme se ukázat, jak náš 
servis funguje. Jsme jediní 
v Brně a okolí, kde je něco 
podobného možné.“ 

Servis je naprosto transparentní – klienti tak  
mohou sledovat mechaniky při práci
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D A L Š Í  S L U Ž B Y

Karta Volvista vám pomůže na cestách 

Asistenční karta Volvista, kterou automaticky získává každý nový 
či stávající klient při koupi vozu nebo návštěvě servisu, vám za-
jistí bezplatnou asistenci v případě potíží na cestách. Pořiďte si 
ke svému Volvu z Auto Cardionu také speciální asistenční kartu 
Volvista. Zajistí vám bezplatnou pomoc v případě potíží na ces-
tách. Najdete na ní telefonní číslo, na které můžete zavolat a při-
volat si pomoc. 

Asistenční služba podle rozsahu problémů vůz buď přímo 
na místě opraví, nebo ho zdarma odveze do autorizovaného ser-
visu Auto Cardion. Pokud je vůz nepojízdný, je součástí asistenč-
ní služby Volvista rovněž přistavení náhradního vozu na 24 ho-
din zdarma. 

Asistenční karta platí jeden rok, její automatické prodloužení 
o dalších dvanáct měsíců je jednoduché – stačí přijet na pravidel-
nou prohlídku vozu do autorizovaného servisu Auto Cardion. 

Stáhněte si unikátní aplikaci pro volvisty

Jestliže máte Volvo a zároveň chytrý telefon či tablet, měli byste 
si do něj stáhnout aplikaci Volvista, díky níž zajistíte svému vozu 
nejlepší možnou péči. Vyplatí se to. 

Propracovaná aplikace hlídá za majitele vozu všechny důležité 
termíny a s předstihem ho upozorní na to, co je potřeba vyřídit 
(například termín technické kontroly či pravidelné servisní údržby, 
konec záruční doby či platnosti asistenční karty Volvista). Stejně 
tak ohlídá třeba i to, v jakém stavu jsou uskladněné pneumatiky 
a zda není potřeba jejich výměna. Vše potřebné lze z aplikace vy-
řídit jediným kliknutím. 

Aplikace obsahuje rovněž uživatelskou příručku daného modelu 
a průvodce nejběžnějšími situacemi pro snadnější ovládání vozu. 
Zahrnuje i podrobný manuál, jak postupovat v případě nehody 
bez úrazu i se zraněním, stejně jako v případě poruchy, odcizení 
nebo vykradení vozu. Mnozí řidiči ocení i návod, jak postupovat 
při natankování nesprávného paliva, zmrznutí pohonných hmot 
v nádrži a spoustě dalších nečekaných událostí. Jednou z mnoha 
vychytávek je i podrobné vysvětlení všech varovných kontrolek 
na přístrojové desce. 

A pokud se kvůli poruše či nehodě ocitnete na cestách v ne-
snázích, můžete díky aplikaci přivolat pomoc – stačí stisknout je-
diné tlačítko. 

Letos v létě navíc chystáme novou verzi aplikace, doplněnou 
o  historii servisních oprav, v  níž jsou automaticky zaznamená-
ny všechny zásahy a opravy na voze. Další chystanou novinkou 
je aktuální nabídka zánovních vozů, která do aplikace přibude 
po prázdninách. 

Mít aplikaci Volvista v mobilu se zkrátka vyplatí. 

k diagnostickému softwaru, protože 
automobilka vyžaduje, aby vše pro-
bíhalo přes něj. Se současným vyba-
vením se zkrátka nové modely Volva 
opravovat nedají. A nevěřím tomu, že 
malé servisy budou ochotné investo-
vat do přípravků a školení stejně vy-
soké sumy jako my,“ zakončuje. 

Jejich triky jsou stále stejné. A stále 
stejně špinavé. Lovci nehod fungují 
na silnicích jako supi – na otřesené 
účastníky nehody zaútočí mnohdy 
ještě dříve, než se stihnou vzpamato-
vat nebo než vůbec přijedou policisté. 
Zabírá na ně často jen tvrdé, nekom-
promisní jednání s opakováním jedi-
ného závěru: „K využití vašich služeb 
mě nepřemluvíte.“

Pokud se totiž přemluvit nechá-
te, může vás to stát spoustu nervů 
a  především peněz. Asistenční vůz 
lovců havárií dorazí na místo nehody 
velmi rychle a jeho posádka okamži-
tě nabídne pomoc s formalitami, pře-
voz vozu do autoservisu či zapůjčení 
náhradního auta. Vše vypadá velmi 
snadně a ve vyhrocené situaci lákavě. 

Pak přichází vystřízlivění 
a  majitelé vozů se nestačí divit. 
Nejobvyklejší fintou lovců nehod je 
prodlužování oprav nebo výrazné 
předražování zapůjčeného vozu. Sa-
mozřejmě volí nejvyšší možnou cenu 
půjčovného, a existují dokonce i pří-
pady, kdy součet opravy a půjčovné 
za náhradní vůz výrazně překročil 
obecnou cenu automobilu.  

Trvejte na svém
Své si s lovci nehod zažil i Petr Pro-
cházka, kterého při jedné z  cest po 
republice nabourala parta mladých 
lidí v postarším voze. „Nechtěl jsem 
se s nimi dohadovat, jestli mají nebo 
nemají zelenou kartu, škodu na svém 
Volvu jsem odhadl zhruba na sto ti-
síc, tak jsem volal policisty,“ vypráví. 

Než však stihl položit telefon, 
už měl za zády člověka z pochybné 
asistenční služby. „Začal mi vyprávět 

Naopak pro autorizovaný servis 
je krok Volva se sdílenou platformou 
velkou výhodou. „SPA je modulární 
a má řadu společných komponentů. 
To nám usnadní skladovou logistiku 
s náhradními díly i samotnou práci,“ 
doplňuje vedoucí brněnského servisu 
Patrik Němec. 

pohádky o tom, že je zástupce Volva 
a  že všechno vyřeší. Že prý přece 
není vůbec potřeba volat policisty. 
Nechtěl jsem se s ním bavit a několi-
krát jsem ho poslal pryč,“ vzpomíná 
Petr Procházka. 

Muž se ale nenechal odbýt 
a  byl stále agresivnější. „Docela 
věřím, že někdo i  po prvotním od-
mítnutí může takové agresi nakonec 
podlehnout. Policisté ale přijeli ten-
tokrát velmi rychle a po jejich příjez-
du se trochu stáhl.“

Díky asistenční kartě Volvista 
vyřešil Petr Procházka odtah do au-
torizovaného servisu Auto Cardion 
i zapůjčení náhradního vozu. „Přivo-
laná asistence byla na místě za de-
set minut, za další hodinu jsem byl 
v servisu, kde jsem už měl připrave-
no náhradní auto. Do deseti dnů bylo 
to moje opravené,“ líčí. Dodneška ale 
kroutí hlavou nad rychlostí lovců ne-
hod: „Museli být napíchnutí na poli-
cejní vysílačku, jinak to není možné.“

I při škodě do 100 000 
volejte policii
Vedoucí brněnského servisu Patrik 
Němec proto říká, že je nejlepší i při 
nehodě se škodou do 100 000 korun 
zavolat nejdříve policisty. „Dosta-
nete od nich protokol, díky němuž 
i jako poškození urychlíte celé říze-
ní s  pojišťovnou protistrany. Také 
si ofoťte mobilem povinné ručení 
viníka. A nikdy nevěřte lidem, kteří 
vás osloví hned po nehodě, že s námi 
spolupracují. Naši klienti by měli 
vždy volat na číslo uvedené na kartě 
Volvista – 737 111 555. Linka funguje 
nonstop,“ zdůraznil. 

V servisu jsou bezsloupové zvedáky,  
umožňující snadný pohyb okolo vozu

Lovci nehod stojí 
spoustu peněz a nervů
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Slavnostní otevření unikátního autosalonu 
Nový autosalon značky Volvo otevřela loni 3. prosince brněnská firma Auto Cardion v Heršpické ulici 9 nedaleko AZ Tower. Showroom je zařízen 
útulným a stylovým švédským nábytkem podle v tuzemsku dosud unikátního konceptu Volvo Retail Experience, příjemnou atmosféru v něm zajišťují typické 
zvuky a vůně Švédska. 

N Á Š  Z A Č Á T E K

Slavnostní večer zahájila svým projevem generální ředitelka Volvo Cars 
Czech Republic Šárka Heyna Fuchsová. Na snímku se švédským 
architektem Volvo Cars Group Erikem Stigmarem

O příjemný hudební doprovod se během večera postaral saxofonista Felix 
Slováček a sopranistka Markéta Mátlová

Vedení společnosti Auto Cardion ve společnosti sopranistky Markéty 
 Mátlové – zleva Martin Veselý, Ivo Nekuda, Pavel Kolář, Vít Nekuda 
a Karel Stolejda

Makromolekulární kuchyně v prostorách moderního servisu dealerství 
Auto Cardion

Tým společnosti Auto Cardion, který tvoří pro-
dejci, mechanici a technici, kteří mají se značkou 
Volvo i více než 10leté zkušenosti

Sopranistku Markétu Mátlovou na slavnostní ve-
čer oblékla známá brněnská návrhářka Kateřina 
Jará (vlevo)
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Technologie propojí cyklisty a řidiče. 
A zabrání nehodám
Na silnicích každý rok umírají tisíce cyklistů. Jen v USA se každý rok vážně zraní 49 000 cyklistů a zemře jich přes 700. Podobné je to v Evropě, kde počet 
závažných zranění cyklistů na silnicích roste. A v Česku? V roce 2014 zahynulo na českých silnicích 57 cyklistů a dalších 433 utrpělo těžké zranění. Za loňský 
rok jsou statistiky mrtvých ještě o něco horší, když zemřelo o 11 cyklistů více. Zraněných bylo naopak méně – 394 cyklistů. 

Je to tak. Cyklisté zkrátka patří mezi 
nejzranitelnější účastníky silničního 
provozu, kteří nemají v případě koli-
ze prakticky žádnou ochranu. Vždyť 
na sobě mívají většinou pouze přilbu. 
Nic víc už je nechrání. Právě z toho 
chce Volvo vyjít při vývoji dalšího ze 
svých přelomových bezpečnostních 
systémů. Automobilka totiž ve spo-
lupráci s dalšími švédskými firmami 
POC (výrobce sportovních přileb) 
a Ericsson (telekomunikační techno-
logie a služby) chystá koncept chytré 
cyklistické helmy.

Nejdříve varování, 
pak brzdění
Cílem inovativní technologie je řidi-
če a cyklisty vzájemně propojit. Jak? 
Prostřednictvím populárních cykli-
stických mobilních aplikací, jako je 
třeba Strava, je totiž možné sdílet po-
lohu cyklisty prostřednictvím cloudu 

Volvo s vozem, což platí i naopak. Na 
základě takové online komunikace 
pak může systém vyhodnotit, zda ne-
hrozí nebezpečí nehody. 

Pokud hrozí kolize, upozorní na 
to systém řidiče přes head-up displej. 
Řidič dostane varování i tehdy, když 
se cyklista ocitne v  mrtvém úhlu, 
bude schovaný za zatáčkou či jiným 
vozidlem nebo bude obtížně viditelný 
kvůli zhoršeným podmínkám. Jestli-
že řidič nezareaguje, aktivuje systém 
automatické brzdění. Cyklistu bude 
zase varovat výstražné světlo inte-
grované v helmě. 

Inovativní technologii, která 
je dalším reálným krokem Švédů 
k zajištění větší bezpečnosti cyklis-
tů, představily firmy Volvo a  POC 
na letošním mezinárodním veletrhu 
elektroniky CES. V  této souvislosti 
je dobré připomenout, že už od roku 
2013 využívají všechna nová Volva 

systém detekce cyklistů s funkcí au-
tomatického brzdění.

Eliminace mrtvých úhlů
Pro Volvo je to další krok k  vizi 
vyrábět vozy, které nenabourají. 
„Ruku v  ruce s  objevováním clou-
dově založených bezpečnostních 
systémů se dostáváme ještě blíže 
k  úplné eliminaci mrtvých úhlů 
mezi řidiči a  cyklisty. Tím může-
me tomuto typu dopravních nehod 
předcházet,“ říká Klas Bendrik z ve-
dení automobilky. 
Význam nové technologie narůstá 
i díky faktu, že stoupá počet lidí, kteří 
využívají kolo při cestách do práce. 
Třeba ve švédském Göteborgu se 
před dvěma lety zvýšil počet cyklistů 
o celou třetinu, pekingská vláda zase 
doufá, že by v roce 2015 mohlo kolo 
pro dojíždění do práce používat až 
čtvrtina obyvatel Číny. 

T E C H N O L O G I E
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Systém Sensus Connect opět posunul hranice

Velkým impulsem pro další posun 
systému Sensus Connect bylo uve-
dení nové generace Volva XC90. 
Automobilka pro novou podobu 
svého bestselleru připravila řadu 
změn – běžný shluk tlačítek v inte-
riéru nahradila velkým dotykovým 
displejem, který ze všeho nejvíc při-
pomíná populární tablety. Ten pak 
doplnila head-up displejem, který 
ukazuje všechny klíčové informace 
v zorném poli řidiče, hlasovým ovlá-
dáním a ovládacími prvky na volantu. 

Díky inovovanému systému 
Sensus Connect už automobilka 
získala prestižní ocenění pro auto-
mobilku roku na konferenci tele-
matických technologií používaných 
v automobilovém průmyslu, která se 
konala loni na začátku června v ame-
rickém Detroitu. 

Dokonalá integrace aplikací
Sensus Connect vzbudil oprávněnou 
pozornost, opět totiž posunul hra-
nice toho, na co jsme v  souvislosti 
s  palubními systémy zvyklí. Mezi 
jeho nové funkce patří široká nabídka 
aplikací založených na principu clou-
du – jejich grafická rozhraní jsou do 
systému přitom integrována tak, že 
všechny aplikace působí jako jeho 
nedílná součást. 

Dostupné aplikace se mohou 
lišit podle jednotlivých trhů, ovšem 

mohou zahrnovat internetová rádia, 
sdílení polohy v  reálném čase, hle-
dání parkoviště a platba za něj přímo 
z vozu, pomoc s objevováním nových 
restaurací nebo třeba místní vyhledá-
vání. Kromě toho v palubním systé-
mu nechybí ani aplikace umožňující 
objednání servisu online, jejímž pro-
střednictvím může automobilka na-
vrhnout zákazníkovi termín návštěvy 
servisu v rámci pravidelné údržby. 

Sensus Connect bude rovněž 
umět komunikovat s  chytrými mo-
bilními telefony, a to díky rozhraním 
Apple CarPlay či Android Auto. Přes 
ty si mohou zákazníci přenést své 
oblíbené aplikace do svého Volva. Bu-
dou tak moci pracovat se svým tele-
fonem i za volantem – a nejde přitom 
jen o posílání textovek. Posádka vozu 
může využívat všechny funkce telefo-
nu. To znamená, že si může přehrávat 
hudbu z cloudových úložišť, využít na-
vigační aplikaci v mobilu, prohlížet si 
web, sledovat videa z YouTube a bez 
omezení dělat spoustu dalších věcí. 

Zatím přes kabel
Propojení s autem je přitom jednodu-
ché a stačí k němu kabel – v případě 
Androidu funguje propojení přes 
USB, u  iPhonu pak přes konektor 
Lightning. Bezdrátové připojení za-
tím není ani u  jednoho ze systémů 
k dispozici. Vzhledem k tomu, že se 

Aplikace multimediálního palubního systému Sensus Connect umožňují řidiči a celé posádce streamovat hudbu, vyhledávat nejbližší parkoviště či třeba najít 
novou restauraci po cestě. Systém umí rovněž komunikovat s chytrými mobilními telefony. To jsou přitom jen některé změny, které Volvo ve svém systému 
a jeho ovládání udělalo.

T E C H N O L O G I E

Aplikace jsou 
v palubním systému 
integrovány tak, 
že působí jako jeho 
nedílná součást.

ale CarPlay i Android Auto neustále 
posunují a vyvíjejí, dá se očekávat, že 
se jednou obejdeme úplně bez  kabelů. 

Oba systémy je možné ovládat 
hlasem prostřednictvím virtuálních 
asistentů Siri či Google Now, doty-
kového displeje systému či integro-
vanými tlačítky a ovladači. 
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Chcete spolehlivý ojetý vůz?
Vsaďte na značkový program Volvo Selekt

Pokud máte zálusk na starší Volvo, 
můžete se podobným trablům po-
měrně jednoduše vyhnout, když zvo-
líte značkový autobazar s nabídkou 
aut z oficiálního továrního programu 
Volvo Selekt. Do toho jsou totiž za-
řazena pouze vozidla do pěti let stáří 
a s maximálně 150 000 kilometry na 
tachometru (samozřejmě vždy dů-
kladně prověřenými). 

Vozy z programu Volvo Selekt 
mají vždy prokazatelnou a  dobře 
zdokumentovanou servisní historii 
a  většinou o  ně navíc pečoval i  sa-
motný autorizovaný servis, který 
je před zařazením do nabídky také 
důsledně zkontroloval. 

Více než stovka kontrol
Švédská automobilka má na ojeté 
vozy v programu Volvo Selekt vůbec 
přísná měřítka  – než automobily 
dostanou oficiální „razítko“, musí 
být připraveny podle přísných stan-
dardů značky, jež zahrnují více než 
100  nejrůznějších kontrol zaměře-
ných na bezpečnost, jízdní vlastnosti 

i vzhled. Při opravě zjištěných pro-
blémů pak autorizovaný servis po-
užívá výhradně originální náhradní 
díly Volvo.

Díky tomu může Volvo zároveň 
nabídnout jednu z  nejrozsáhlejších 
záruk na ojeté automobily, s  nimiž 
se lze na českém trhu s ojetými vozy 
setkat. Na hlavní mechanické a elek-
trické komponenty platí rok bez ohle-
du na počet ujetých kilometrů, a to po 
celé Evropě. Zákazníci tak mají jisto-
tu, že ať už se vydají kamkoliv (třeba 
na letní dovolenou k moři), nezůsta-
nou v  případě potíží bez asis tence. 
Pomoc na cestách je přitom k dispo-
zici 24 hodin denně – a nezáleží na 
tom, jestli řešíte prázdnou pneuma-
tiku nebo dopravní nehodu. 

V nabídce jen 
prověřené vozy
Auto Cardion nabízí pouze auta za-
řazená do programu Volvo Selekt. 
Klienti tedy mohou zapomenout na 
běžné nešvary neznačkových au-
tobazarů. Všechny vozy v  nabídce 
brněnského dealerství mají pro-
věřenou servisní historii a  poctivé 
kilometry na tachometru. Riskovat 
v tomto ohledu se vůbec nevyplatí – 
v  případě, že by se prokázal opak, 
totiž hrozí okamžitá ztráta dealer-
ství značky. 

„Ojeté vozy pro nás nejsou na 
druhé koleji. Zákazníkům věnujeme 
stejnou péči jako zájemcům o nová 
auta. A  stejně zodpovědně přistu-
pujeme i k samotným vozům, které 
zařazujeme do nabídky. Perfektně 
je připravujeme, aby měli klienti 

jistotu, že si kupují stoprocentního 
‚Švéda‘,“ líčí manažer prodeje oje-
tých vozů v  Auto Cardionu Tomáš 
Tykal, který ještě před nástupem do 
brněnského dealerství prošel něko-
likaměsíčním zaškolením přímo ve 
Volvu. Dobře tak ví, o čem mluví.

Koupě staršího vozu se může v tuzemsku velmi rychle proměnit v noční můru. České autobazary někdy připomínají džungli, v níž se orientují jen ti nejprotře
lejší. Stočené tachometry, omlazované vozy, zatajované opravy po bouračkách a spousta dalších triků, které nemusíte odhalit na místě. A později vám kvůli nim 
radost z koupeného auta zhořkne na jazyku. 

 „Naši servisní mechanici také 
vrátí tovární software do původního 
nastavení, aktualizují jej a celý sys-
tém vyladí. Tím zajistí optimální vý-
kon vozu a zákazníci mají oprávněný 
pocit, jako by kupovali zcela nový 
vůz,“ usmívá se. 

Klid při výběru staršího Volva 
je navíc korunován poslední částí 
rozsáhlé záruky Volvo Selekt. Jde 
o  garanci stoprocentní spokoje-
nosti. „Pokud zákazník usoudí, že 
mu vybraný automobil nevyhovuje, 
může jej během 30 dnů nebo do ujetí 
1 500 kilometrů vrátit a vyměnit za 
jiný vůz ve stejné hodnotě. „Neptáme 
se na důvody, prostě jen chceme, aby 
měli volvisté v  garáži ten správný 
model,“ říká Tomáš Tykal.

5  V Ý H O D  V O Z Ů 
Z   P R O G R A M U  V O LV O  S E L E K T

1.  Jsou jako nové. 
 Vozy zařazené do programu nesmí být starší 5 let. 
2.  Jsou skvěle zajeté. 
 Žádný z vozů nesmí mít najeto přes 150 000 kilometrů. 
3.  Mají prověřenou historii. 
 Auta byla po celou dobu provozu v pravidelné péči 
 autorizovaného servisu Volvo. 
4.  Jsou skvěle připravené. 
 Všechna vozidla prošla více než stovkou kontrol podle 
 přísných standardů Volva. 
5.  Nabízejí jistotu. 
 Spolu s vozy z programu Volvo Selekt získává klient roční 
 záruku včetně garance výměny za jiný model ve stejné 
 hodnotě v případě nespokojenosti s původním 
 výběrem. Majitel může navíc využívat silniční asistenci Volvo 
 po celé Evropě. 

Tomáš Tykal
manažer prodeje 
ojetých vozů 
Auto Cardion

„Ojeté vozy pro nás nejsou 
na druhé koleji. Zákazníkům 
věnujeme stejnou péči jako 
zájemcům o nová auta.“

V O LV O  S E L E K T

Díky důkladným 
kontrolám nabízí 
Volvo ke svým ojetým 
vozům rozsáhlé 
záruky.

Popularita XC60 mezi 
ojetými Volvy neklesá
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