
Volvo Cars tuo Googlen kanssa kehitetyn
tieto- ja viihdejärjestelmän useampiin
automalleihin
Volvo Cars tuo uuden Android-pohjaisen tieto- ja viihdejärjestelmän uuden
mallivuoden XC60-, S90-, V90- ja V90 Cross Country -malleihin osana suurempaa
malliuudistusta. 

Googlen kanssa kehitetty järjestelmä sisältää käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja
erinomaiset yhteystoiminnot.

Volvo on ensimmäinen autonvalmistaja, joka on tehnyt yhteistyötä Googlen kanssa ja
integroinut autoihinsa Android-pohjaisen tieto- ja viihdejärjestelmän Googlen
sovelluksilla ja palveluilla. Järjestelmä nähtiin ensimmäisenä XC40 Recharge -
täyssähköautossa.

Volvo haluaa tarjoa asiakkailleen älypuhelimista tutun käyttökokemuksen, joka on
muokattu handsfree-yhteensopivaksi. Volvo esittelee myös uuden Digital Services -
paketin, joka tulee saataville kaikkiin Android-pohjaisella tieto- ja viihdejärjestelmällä
varustettuihin mallivuoden 2022 autoihin.

Digital Services -paketti sisältää pääsyn Googlen sovelluksiin ja palveluihin, Volvo On
Call -sovelluksen, langattoman puhelinlaturin sekä palvelujen käyttöön tarvittavan
tietoliikenteen.

Googlen sovellukset ja palvelut parantavat Android-pohjaisen järjestelmän toimivuutta.
Asiakas saa käyttöönsä handsfree-toimintoja Google Assistantin avulla, luokkansa
parhaat navigointitoiminnot Google Mapsissa sekä laajan valikoiman sovelluksia
Google Playn kautta.

Google Assistantin avulla kuljettaja voi suorittaa toimintoja puheellaan ja keskittyä
samalla maantien tapahtumiin. Kuljettaja voi esimerkiksi säätää lämpötilaa, asettaa
navigoinnin määränpään, toistaa musiikkia ja podcasteja ja lähettää viestejä pitämällä
samalla kädet ohjauspyörässä.

Autoille optimoidut ja sovitetut musiikki- ja mediasovellukset ovat saatavilla Google
Playn kautta, ja Google Maps tarjoaa ajan tasalla olevia kartta- ja liikennetietoja.

Edellä mainitut Volvo -mallit saavat uuden tieto- ja viihdejärjestelmän lisäksi Volvon
uusimmat kuljettajan apujärjestelmät (ADAS). Nykyaikainen skaalattava aktiivinen
turvallisuusjärjestelmä sisältää lukuisia tutkia, kameroita ja ultraääniantureita.

Muita malliuudistuksia ovat uudet koriväri- ja verhoiluvaihtoehdot sekä 60-sarjan täysin
nahaton sisustusvaihtoehto, joka tulee saataville myös XC40 Recharge -
täyssähköautoon.

Volvo on ilmoittanut malliuudistusten lisäksi, että Volvo XC40 Recharge -täyssähköauto
on tulevaisuudessa myynnissä verkossa osana uutta kaupallista strategiaa.

Volvo aikoo uuden strategiansa mukaisesti valmistaa vuodesta 2030 alkaen pelkkiä
täyssähköautoja. Yhtiö investoi voimakkaasti verkkomyyntikanaviin ja keskittyy



tarjoamaan premium-sähköautoja käytännöllisellä ja yksinkertaisella tavalla. Uudistus
tarjoaa asiakkaille yksinkertaisen ostoprosessin, läpinäkyvän hinnoittelun ja laajan
valikoiman valmiiksi määritettyjä sähköautoja nopealla toimituksella.

Uuden mallivuoden 2022 myynti on aloitettu Suomessa kaikilla Volvo -jälleenmyyjillä.
Uudet hinnastot ovat julkaistu osoitteessa volvocars.fi.
 

Huomautuksia toimittajille:

• Lue lisää Digital Services -paketista tästä linkistä.

• Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
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Volvo Car Group vuonna 2020

Tilivuonna 2020 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 834,5 miljoonaa euroa (1 403,9
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 (41 500) 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.
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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 Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto
on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin
käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.


