
Volvo Carsin suosittu XC60-malli on nyt
entistä älykkäämpi
Volvo Cars esittelee joukon uudistuksia suosittuun keskikokoiseen XC60-malliinsa.
Auto saa muun muassa uuden Android-pohjaisen tieto- ja viihdejärjestelmän Googlen
sovelluksilla ja palveluilla, mikä tekee Volvon myydyimmästä mallista entistä
älykkäämmän.

Uuden sukupolven tieto- ja viihdejärjestelmä tarjoaa asiakkaille monipuolisia
muokkausmahdollisuuksia ja yhteystoimintoja. Täysin uusi Digital Services -paketti
sisältää vielä enemmän ominaisuuksia.

Digital Services -paketti on portti Googlen sovelluksiin ja palveluihin. Se tarjoaa
handsfree-toimintoja Google Assistantin avulla, luokkansa parhaat navigointitoiminnot
Google Mapsissa sekä laajan valikoiman sovelluksia Google Playn kautta.

Valitsemalla Digital Services -paketin asiakkaat saavat käyttöönsä kaikki sen
sisältämät palvelut ja ominaisuudet. Palvelujen tarvitsema laitteisto on jo valmiina
autossa, ja tarvittava tietoliikenne sisältyy pakettiin.

Volvo on ensimmäinen autonvalmistaja, joka on tehnyt yhteistyötä Googlen kanssa ja
integroinut autoihinsa Android-pohjaisen tieto- ja viihdejärjestelmän Googlen
sovelluksilla ja palveluilla. Vuosia kestäneen läheisen kehitystyön jälkeen järjestelmä
nähtiin ensimmäisenä XC40 Recharge -täyssähköautossa.

XC60 on seuraava askel Android-pohjaisen tieto- ja viihdejärjestelmän käyttöönotossa.
Se parantaa suositun SUV-mallin ominaisuuksia entisestään.

XC60 on kuulunut jo yli vuosikymmenen ajan haastavan segmenttinsä kärkijoukkoon.
Se on ollut Volvon myydyin malli vuodesta 2009 asti, ja sen kokonaismyynti vuoden
2020 loppuun mennessä oli yli 1,68 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.

Pelkästään vuonna 2020 XC60-mallia myytiin lähes 200 000 kappaletta, ja se käsitti
lähes 29 prosenttia Volvon kokonaismyynnistä. Markkinaosuudeltaan se oli Euroopan
suosituin malli keskikokoisten premium-SUV-autojen segmentissä ja
maailmanlaajuisestikin viiden parhaan joukossa.

World Car of the Year -tittelin vuonna 2018 voittanut XC60 on kerännyt runsaasti
kansainvälisiä palkintoja viime vuosikymmenen aikana eri kategorioissa muotoilusta
turvallisuuteen.

XC60 sisältää jatkossa Volvon uusimman Advanced Driver Assistance Systems
(ADAS) -anturialustan. Nykyaikainen skaalattava aktiivinen turvallisuusjärjestelmä
koostuu lukusista tutkista, kameroista ja ultraääniantureista.

Tämä alusta mahdollistaa XC60:n aktiivisten turvallisuusjärjestelmien, kuten muiden
tielläliikkujien havaitsemisen, automaattijarrutuksen ja törmäykseneston, kehityksen ja
käyttöönoton. Se tarjoaa myös hienovaraista kuljettajan tukea pysähdyksistä
moottoritienopeuksiin Pilot Assist -toiminnon kautta.

Vaikka suurimmat muutokset ovat tapahtuneet XC60:n sisäosissa, Volvon muotoilijat
ovat tehneet hienovaraisia uudistuksia myös ulkomuotoiluun. Autossa on uusi



etusäleikkö ja etupuskuri sekä uusia koriväri- ja vannevaihtoehtoja.Uudet
sisustusmateriaalit, kuten ylellinen nahaton vaihtoehto sekä City Weave -
kangasverhoilu, tarjoavat lisää mahdollisuuksia auton sisätilojen muokkaamiseen.

Uuden mallivuoden 2022 myynti on aloitettu Suomessa kaikilla Volvo -jälleenmyyjillä.
Uudet hinnastot ovat julkaistu osoitteessa volvocars.fi. Mallivuoden 2022 XC60-auton
tuotanto käynnistyy toukokuun lopulla.

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.


