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Volvo On Call i Nord Amerika – powered by WirelessCar 

Volvo Cars kärnvärde och vision är: inga fatala eller svåra skador i en Volvo. WirelessCar bidrar nu 

till den visionen även i Nord Amerika, med Volvo On Call nu som standard i alla Volvo bilar sålda i 

USA och Kanada. 

WirelessCar levererar en industriledande telematik lösning baserad på WirelessCars  ”Telematics 

Service Provider” arkitektur, med 14 års produktionservice runt om i världen på alla stora telematik 

marknader.  

“Som WirelessCars första konsumentOEMkund, i drift sen 2000, bygger Volvo On Calls utrullning i 

Nord Amerika vidare på den redan etablerade relationen mellan WirelessCar och Volvo Cars. 

WirelessCar fortsätter att vara Volvo Cars valda telematikpartner och bästa support i ett komplext 

globalt ekosystem, där Volvo Cars och WirelessCar är ledande när det kommer till den globala 

marknaden och antalet operationella telematikländer, säger Martin Rosell, Managing Director 

WirelessCar.  

 “Det här är helt i linje med våra ambitioner att bli ledande inom konnektivitet där Volvo On Call 

spelar en vital roll, säger Robert Jagler, Director Connectivity Volvo Cars. 

Genom detta kan Volvo Cars leverera många säkerhets och trygghetstjänster så som: Emergency-

Call, Remote Door Unlock, Theft Notification, Stolen Vehicle Tracking och Immobilization. Andra 

tjänster som möjliggörs genom WirelessCars arkitektur är: Smartphone-based Telematics Services, 

där man använder en flexibel ”smartphone application programming interface”, som Volvo Cars 

kommer att göra tillgänglig för iOS, Android och Windows Phone plattformen.  

Tjänsten Vehicle Finder visar den nuvarande platsen av en Volvo på en karta, The Engine Remote 

Start gör det möjligt för en Volvo ägare att starta värmare eller Air Conditioner före starten av själva 

bilen. Honk & Flash hjälper till att hitta en Volvo på en stor parkeringsplats och Driving Journal 

monitorerar diskret varje körcykel såsom destination för start och stopp, tid och bensinförbrukning 

osv.  

”Med utrullningen av Volvo On Call i USA och Kanada, kommer WirelessCar att tillhandahålla Volvo 

Cars med telematiktjänster i nästan 20 länder, säger Martin Rosell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Further information 
Martin.Rosell@wirelesscar.com 
Phone: +46 70 3222910 
 
About WirelessCar 
WirelessCar, a premier global telematics service provider, connects both the automotive and commercial vehicle sectors 
enabling cross-fertilization through operational services in more than 50 countries supported by teams based in US, Europe, 
Brazil, China, Japan and India. WirelessCar’s white label positioning and open telematics platform allows our customers such as 
BMW, Audi, Nissan, Volvo Cars and Chrysler, to leverage the full value of connected services across the entire spectrum of 
always being connected. WirelessCar is part of Volvo IT, which is a global company and a subsidiary of the Volvo Group. 
WirelessCar operates as an independent entity addressing all vehicle manufacturers. For further information please visit 
www.wirelesscar.com 
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