
Volvo Cars julkaisee XC40 Recharge -mallin ensimmäisen
automaattisen ohjelmistopäivityksen
Volvo Cars julkaisee ensimmäisen automaattisen OTA-ohjelmistopäivityspaketin XC40 Recharge -täyssähköautolle.

Pian XC40 Recharge -auton kuljettajat Euroopassa voivat vastaanottaa langattomasti useita päivityksiä, jotka sisältävät uusia
toimintoja, virhekorjauksia sekä vakautta parantavia ominaisuuksia auton tieto- ja viihdejärjestelmään sekä
voimansiirtojärjestelmään.

Automaattisten päivitysten käyttöönotto tarkoittaa, että asiakkaiden ei enää tarvitse käydä huollossa saadakseen uusimman
ohjelmiston ja päivitetyt ominaisuudet sähköiseen Volvoonsa.

Lisäksi se tarkoittaa, että uusi Volvo ei ole enää parhaimmillaan heti tehtaalta lähtiessään, vaan se tulee entistä paremmaksi ajan
kuluessa, kun lisää päivityksiä julkaistaan.

“Automaattisten ohjelmistopäivitysten edut ovat selvät. Aikaisemmin asiakkaan täytyi ajaa huoltoon saadakseen autoonsa
uusimmat päivitykset. Nyt hänen tarvitsee vain valita OK, ja sähköinen Volvo huolehtii lopusta. Se ei voisi olla helpompaa”, sanoo
Volvo Carsin teknologiajohtaja Henrik Green.

Uusimman ohjelmistopäivityksen tarjoamia ominaisuuksia ovat esimerkiksi auton pääelektroniikkajärjestelmien uusi
perusohjelmisto, parantunut latausnopeus sekä pidempi toimintamatka.

Myös auton tieto- ja viihdejärjestelmää pyörittävään Android Automotive -käyttöjärjestelmään tulee päivityksiä, minkä lisäksi
voimansiirrosta korjataan turvallisuuteen liittyvä häiriö.

Ohjelmistopaketti sisältää päivityksiä myös eri varusteiden ominaisuuksiin, kuten Bluetooth-liitettävyyteen, ilmastoinnin ajastimiin,
auton digitaaliseen käyttöoppaaseen sekä 360 asteen kameraan.Päivitys on saatavilla automaattisesti, ja XC40 Recharge -auton
kuljettajien tarvitsee vain hyväksyä sen lataus ja asennus.
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Volvo Car Group vuonna 2020

Tilivuonna 2020 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 834,5 miljoonaa euroa (1403,9 miljoonaa euroa vuonna 2019). Tuotot
jakson aikana olivat yhteensä 25,8 miljardia euroa (26,9 miljardia euroa). Vuoden 2020 kansainvälinen myynti käsitti 661 713
(705 452) autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin laskua vuoteen 2019 verrattuna.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista automerkeistä.
Yhtiön myynti oli vuonna 2020 yhteensä 661 713  autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut Zhejiang Geely Holdingin
omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuoden 2020 joulukuussa keskimäärin 40 000 (41500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä
tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen
pääkonttori sijaitsee Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-
Carolinassa (USA) sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa
(Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).

Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja turvallisella tavalla. Tämä näkyy
yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä puolet yhtiön
kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista ja yhtiö onnistuu luomaan viisi miljoonaa suoraa asiakassuhdetta.
Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen
2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä.
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia
ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee



ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee
Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on
tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.


