
Volvo Cars ja Google jatkavat yhteistyötään
seuraavan sukupolven turvallisen ja
yhdistetyn käyttökokemuksen luomiseksi
Volvo Carsin seuraavan sukupolven täyssähköautot tarjoavat helppokäyttöisen,
miellyttävän ja saumattoman kokemuksen auton ja mobiilisovelluksen käyttöön.

Volvo Car Group oli ensimmäinen autonvalmistaja, jonka autot sisälsivät Android
Automotive -pohjaisen tieto- ja viihdejärjestelmän Google Assistantin, Google Mapsin
ja Google Playn. Nyt autonvalmistaja jatkaa strategista yhteistyötään Googlen kanssa
ja vie tieto- ja viihdejärjestelmät ja yhdistettävyyden uudelle tasolle.

Volvon seuraavan sukupolven käyttökokemus on osa VolvoCars.OS-kokonaisuutta,
joka käsittää eri käyttöjärjestelmiä sähköisissä Volvossa ja pilvessä. Uusi kokemus
alkaa Android Automotive -käyttöjärjestelmästä ja uudesta näytöstä.

Edistyksellistä tekniikkaa ja muotoilua yhdistävä Volvon ja Googlen tarjoama
helppokäyttöinen käyttökokemus optimoi turvallisuuden. Tiedot esitetään kuljettajalle
niiden merkittävyyden perusteella.

Suuritarkkuuksinen kuljettajan tietonäyttö tarjoaa kuljettajalle keskeisimmät ajamiseen
liittyvät tiedot, kuten ajonopeuden ja akun lataustason. Tuulilasinäyttö esittää tiedot
kuljettajan näkökentässä.

Tulevissa Volvoissa on myös suuri keskikosketusnäyttö, joka tarjoaa monipuolista
sisältöä, helposti tarkasteltavia tietoja ja reaktiivista vuorovaikutusta. Periaatteena on,
että kaikki asiakkaan tarvitsema tieto on helposti saatavilla joko kosketuksen tai
äänikomennon kautta. Välittömiä tarpeita tai tietoja ei ole haudattu valikoihin monen
kilkkauksen taakse.

Lopputulos on johdonmukainen, selkeä ja helppolukuinen kokemus, joka tarjoaa oikeat
ja tarvittavat tiedot oikeaan aikaan ja varmistaa, että Volvo -kuljettajat voivat keskittyä
tien päällä ajamiseen ja turvallisuuteen.

“Tiimimme ovat viettäneet paljon aikaa Googlen kanssa kehittäessään ja
parantaessaan käyttäjäkokemusta uuden sukupolven Volvoja varten. Olemme ottaneet
merkittäviä askelia eteenpäin erityisesti turvallisuuden, mukavuuden ja
helppokäyttöisyyden saralla, kun muotoilu ja tekninen kehitys ovat integroituneet
syvemmin toisiinsa. Uskomme, että tämä antaa meille mahdollisuuden kehittää entistä
parempia Volvoja ja luoda alan uusia standardeja”, Volvon pääteknologiajohtaja Henrik
Green toteaa.

Autossa olevien näyttöjen ohella Volvon uuden sukupolven täyssähköautot
muodostavat saumattoman yhteyden mobiililaitteisiin. Uuden sukupolven Volvot
käyttävät puhelinta avaimena, ja Volvo Cars -sovellus yhdistää käyttäjän kaikkiin
muihin elämän ja sähköauton omistajuuden osa-alueisiin.

Monipuoliset ominaisuudet, kuten latauspaikan etsiminen ja latauksen maksaminen
sekä kodin laitteisiin yhdistäminen, ovat osa kokonaisuutta jo tuttujen suosittujen
kauko-ohjattavien toimintojen, kuten matkustamon lämmityksen ja viilennyksen, ohella.



Osana Volvon hiljattain ilmoittamaa uutta kaupallista strategiaa sähköautoja voi ostaa
verkosta osoitteesta volvocars.com. Asiakkaat voivat tilata auton kotoa käsin tai tehdä
tilauksen yhdessä jälleenmyyjän kanssa. Jokainen täyssähköinen Volvo sisältää
käytännöllisen huolenpitopaketin, johon kuuluu huolto, takuu, tiepalvelu sekä
asiakkaan niin halutessa vakuutus ja kotilatauslaite.

Kaikki sähköiset Volvot vastaanottavat säännöllisiä automaattisia ohjelmistopäivityksiä
ja toimintoja langattomasti, joten auto paranee jatkuvasti. Yhtiön päätös keskittyä
sisäiseen ohjelmistokehitykseen nopeuttaa kehitystyötä ja säännöllisten päivitysten
käyttöönottoa.
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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.

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
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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.


