
VOLVO ON CALL
Klíč do Vašeho digitálního světa.



Se systémem Volvo On Call se Váš vůz stane něčím mnohem 
více než jen dopravním prostředkem – stane se z něj Váš 
osobní asistent. Určitě oceníte, když Vám prozradí, která 
kavárna ve městě je nejlepší, a rovnou odešle její polohu 
do navigačního systému ve Vašem voze. Mimoto Vás bude 
včas informovat, kdy máte příští schůzku, a poradí Vám, jak 
se tam co nejefektivněji dostat. Dále Vás jistě potěší, že si 
s její pomocí můžete nechat na dálku předem vyhřát nebo 
ochladit kabinu, aby byl Váš vůz připraven na ranní cestu do 
kanceláře nebo na pohodový návrat zpět domů. A dokáže 
Vám najít volné parkovací místo i optimální cestu k němu.

V neposlední řadě se bude starat o Vaše bezpečí, protože v 
případě dopravní nehody automaticky kontaktuje rychlou 
záchrannou službu, které zároveň předá informace o Vaší 
poloze.

Systém Volvo On Call Vás udrží v kontaktu se všemi 
a se vším, co potřebujete. Je stále aktivní. Je stále s Vámi. 
Je zde stále pro Vás. 

*V ČR dostupné pouze pro Volvo XC40 od modelového roku MY19.

APLIKACE VOLVO ON CALL  
JE ZDE PRO VÁS, KDYKOLIV JI POTŘEBUJETE

OHŘEJE KABINU VAŠEHO VOZU (nebo ji ochladí)
NAJDE PARKOVACÍ MÍSTO (a dovede Vás k němu)

ZNÁ TY NEJLEPŠÍ RESTAURACE (a ukáže Vám k nim cestu) 
PŘIVOLÁ VÁM NA POMOC SILNIČNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU (a řekne jí, kde jste) 
UMOŽNÍ VÁM SDÍLET VÁŠ VŮZ* (a otevře Vám cestu k chytřejšímu vlastnictví vozu)
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VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Jedna jediná aplikace Vám zajistí kontrolu nad  
funkcemi Vašeho vozu a současně Vám zprostředkuje  

přístup k široké škále komfortních služeb.
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Od ranní úspory času až po zpříjemnění 
Vaší jízdy zpět domů se aplikace Volvo 

On Call stane Vaším nepostradatelným 
každodenním partnerem.

P O M Ů Ž E VÁ M N A J Í T 
VA Š E AU TO

Jestliže si nejste jisti, kde jste 
svůj vůz zaparkovali, stačí si 
nechat zobrazit jeho polohu 

na mapě, a pokud se nacházíte 
v dosahu, pak i aktivovat světla 

a houkačku, aby na sebe vůz 
upozornil.
S T R A N A 8

J A K Ý J E  DA L Š Í  P L Á N ?

V okně kalendáře se zobrazí 
Vaše další schůzka. Stačí, 

abyste stiskli tlačítko v aplikaci, 
a adresa místa další schůzky se 
odešle do navigačního systému.

S T R A N A 2 0

12:0011:0007:30

S APLIKACÍ VOLVO ON CALL 
BUDE VÁŠ DEN JEDNODUŠŠÍ

P E R F E K T N Í  Z AČ ÁT E K D N E

Díky schopnosti aplikace Volvo On Call ovládat 
nezávislé palivové topení Vašeho vozu můžete 

i za mrazivých rán nastupovat do příjemně 
vyhřátého vozu s odmrazenými skly. Na cestě Vám 
ve voze stačí stisknout tlačítko On Call a požádat 
operátora, ať zadá Vaši cílovou polohu do navi-

gačního systému Vašeho vozu, abyste ho nemuseli 
zadávat manuálně (pro ČR dostupné pouze pro-
střednictvím zaslání cíle přímo z aplikace VOC).

S T R A N A 6
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KO M F O R T N Í  F U N KC E 
N A DÁ L K U

Nastává ideální čas pro zapnutí 
nezávislého palivového topení, 

abyste měli při odchodu z kance-
láře vůz krásně vyhřátý.

S T R A N A 6

P O D Ě LT E S E  
O S V Ů J  V Ů Z *

V době, kdy je Váš vůz zaparko-
vaný před restaurací, Vám volá 

kamarád, že by si ho na pár hodin 
potřeboval půjčit. A Vy mu pro-
střednictvím aplikace jednoduše 

vůz zpřístupníte.

*Vztahuje se jen na model XC40 
od MY19 na vybraných trzích.

S T R A N A 14

P Ř I P R AV E N O  
N A N OV Ý D E N

Přichází Vám upozornění,  
že máte ráno pracovní schůzku. 

Místo konání schůzky si odešlete 
do navigačního systému Sensus 

a nastavíte topení, aby se zapnulo 
pár minut před tím, než nastoupíte 

do vozu.
S T R A N A 2 0

N A J D E VÁ M 
R E S TAU R AC I

Máte namířeno domů, ale nemáte 
chuť dělat večeři? Operátor cent-
rály Volvo On Call* Vám poradí, 

kde se skvěle najíte, a během 
několika vteřin odešle polohu 

dané restaurace do navigačního 
systému ve Vašem voze.

*V ČR není k dispozici.
S T R A N A 8

17:45 22:2019:0017:15
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S funkcí dálkového ovládání klimatizace již nikdy nebudete 
v autě potřebovat kabát. Ta Vám totiž umožní s předstihem 
zapnout nezávislé palivové topení (pokud je součástí 
výbavy Vašeho vozu), abyste nastupovali do příjemně 
vyhřáté kabiny a díky oknům rozmrazených předem měli 
ihned dobrý výhled ven.

U vozů Volvo vyrobených od roku 2015* lze prostřednictvím 
systému Volvo On Call na dálku nastartovat motor a nechat 
vyhřát nebo ochladit kabinu. Je to stejně snadné jako poslat 
SMS. Stačí zvolit, jak dlouho má motor běžet, potvrdit 
výběr otiskem prstu nebo zadat Vaše Volvo ID a heslo, 
a vůz se nastartuje.
*Funkce je dostupná pouze na vybraných trzích a jen u určitých motorů.

S vozem nastartovaným prostřednictvím funkce dálkového 
startování nelze nikam odjet, dokud nebude nastartovaný 
pomocí klíče.

Vlastníte plug-in hybridní Volvo? V tom případě můžete 
aktivovat vyhřívání nebo ochlazení interiéru, aniž byste 
museli startovat motor. Poslouží Vám k tomu funkce 
zapínání klimatizace s předstihem. Jediné, co musíte 
udělat, je nastavit si v aplikaci, kdy chcete, aby byl vůz 
vyhřátý nebo ochlazený na požadovanou teplotu, 
a klimatizace se ve správný čas sama spustí.

TEPLO, KDYŽ JE ZIMA, A PŘÍJEMNÝ 
CHLÁDEK, KDYŽ JE HORKO
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N E U S TÁ LÝ KO N TA K T S  VOZ E M |  9

D V E Ř E  
A  V Y H L E DÁ N Í  V OZ U

Pokud zapomenete zamknout vůz, aplikace Vás na to 
upozorní a umožní Vám zamknout jej na dálku. Mimoto 
v ní můžete stav dveří sami zkontrolovat a případně je 
i odemknout, aby do kabiny získal přístup kdokoliv, komu 
důvěřujete. To vše můžete udělat bez ohledu na to, kde  
ve světě se zrovna nacházíte.

Zapomněli jste, kde jste zaparkovali své Volvo? Nebo jste 
někomu vůz půjčili a dotyčný zapomněl, kde zaparkoval? 
Na integrované mapě aplikace Volvo On Call se zobrazuje 
místo, kde je Váš vůz zaparkován, přičemž se zároveň 
můžete nechat aplikací na dané místo dovést a v případě 
potřeby můžete aktivovat světla a houkačku, aby na sebe 
vůz upozornil.

SNADNÝ ZPŮSOB,  
JAK NAJÍT A ZAMKNOUT VŮZ
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Abyste měli stálý přístup ke všem palubním aplikacím, můžete své Volvo 
vždycky připojit k internetu prostřednictvím svého mobilního telefonu. 

Se systémem Volvo On Call si však můžete užívat ještě silnější a spolehli-
vější internetové připojení, které Vám poskytne možnost vytvořit si ve voze 

palubní Wi-Fi přístupový bod. K vytvoření stabilního internetového spojení 
Vám stačí modem, který je součástí systému Volvo On Call, a přídavná 

datová SIM karta od Vámi preferovaného mobilního operátora.

W I - F I

SPOJENÍ S OKOLNÍM SVĚTEM

Modem Volvo On Call Vám zajistí  
stabilní připojení k internetu, díky čemuž získáte 

ve voze vlastní Wi-Fi přístupový bod a možnost 
bez problémů využívat všechny palubní aplikace 

kdekoliv, kam Vás Vaše cesta zavede.
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Spolehlivý a silný signál
Váš vůz Vám díky střešní anténě Volvo On Call 
dokáže zprostředkovat silný 4G* signál s konzis-
tentním pokrytím, díky němuž získáte snadný 
a rychlý přístup k internetu. Tam, kde by měl Váš 
telefon za jízdy problémy se zachycením signálu, 
funguje palubní systém Vašeho Volva většinou 
mnohem lépe. 
*V závislosti na konkrétním modelu.

Šetření akumulátorů přenosných zařízení
Jestliže se k internetu připojíte prostřednictvím 
palubního modemu Volvo On Call, nebudou se 
zbytečně vybíjet akumulátory Vašich přenosných 
přístrojů, které tak budete mít k dispozici, až je 
budete opravdu potřebovat.

Streaming na cestách
Silný signál znamená rychlé a spolehlivé streamo-
vání hudby a filmů, při kterém se přehrávaný obsah 
méně seká a které pomáhá předcházet ztrátě dat.

Palubní Wi-Fi přístupový bod
Systém Volvo On Call promění Váš vůz ve Wi-Fi  
přístupový bod s kapacitou pro připojení až  
8 přístrojů. Všichni členové posádky tedy mohou  
na svých vlastních přístrojích využívat palubní  
Wi-Fi signál.



12 |  D O R U Č E N Í  D O VOZ U *

D O R U Č E N Í  
D O V OZ U *

Co je služba Doručení do vozu  
automobilky Volvo?
Se službou Doručení do vozu v první řadě šetříte 
cenný čas, protože je Vám online zakoupené zboží 
doručeno přímo do kufru Vašeho Volva. To zna-
mená, že pokud nakoupíte produkty u společnosti, 
která službu Doručení do vozu podporuje, můžete 
si jako způsob dodání zásilky zvolit místo doručení 
domů doručení do vozu. Tím Vám odpadne nutnost 
čekat doma na doručení objednávky.

Online si můžete zakoupit a nechat doručit do 
vozu také potraviny a zboží každodenní potřeby. 
Díky tomu už Vás nemusí trápit dlouhé fronty  
v supermarketu a pospíchání domů, abyste stihli 
uvařit večeři. Stačí si koupit zboží online a pak 
kliknutím vybrat doručení do Vašeho vozu Volvo.

Že by to byl konec několikadenního  
čekání na balíčky a jejich vyzvedávání  
na centrále přepravce?
Přesně tak. Se službou Volvo Doručení do vozu 
Vám budou zásilky doručeny tam, kam budete 
chtít, a ne tam, kam je odveze kurýr doručovací 
společnosti.

*Služba zatím není v ČR dostupná.

OSOBNÍ DORUČOVACÍ SLUŽBA

Služba Doručení do vozu automobilky  
Volvo promění kufr Vašeho vozu ve Vaši 

vlastní doručovací centrálu.
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Mohu službu Doručení do vozu 
využívat i já?
V současné době je služba Doručení 
do vozu společnosti Volvo Cars 
dostupná jen ve vybraných městech 
a zemích. Postupem času bude 
služba rozšířena i do dalších měst, 
o další partnery a v dalších zemích. 
Prosím pamatujte, že se partneři 
služby mohou v různých zemích lišit. 
Jestliže chcete zjistit, s jakými part-
nery ve Vaší zemi spolupracujeme, 
navštivte prosím webové stránky: 
incardelivery.volvocars.com
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S D Í L E N Í  V OZ U

PODĚLTE SE O SVŮJ VŮZ

Se službou Sdílení vozu pohodlným a bezpečným 
 způsobem zpřístupníte své Volvo XC40 přátelům,  

rodinným příslušníkům nebo kolegům.

Služba Sdílení vozu Vám nabídne skvělé výhody, které 
přináší životní styl, jenž je v maximální míře online 
a udržitelný. Volvo XC40 můžete díky aplikaci Volvo On 
Call jednoduchým způsobem sdílet po určitou dobu 
s ostatními. Bez ohledu na to, kde se nacházíte Vy a kde 
Váš vůz, můžete k Vašemu vozu poskytnout okamžitý 

přístup svým přátelům a členům rodiny. Vůz si odemknou 
prostřednictvím digitálního klíče v mobilní aplikaci, načež 
se aktivuje speciální klíč ve voze, který jim umožní vypůjčit 
si vůz na stanovenou dobu. Je to chytré, jednoduché 
a bezpečné.
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S odborně proškolenými operátory, kteří jsou Vám stále k dispozici, budete mít 
v případě nouze vždy na dosah pomoc. Protože jsou nouzová asistenční služba 
a silniční asistenční služba součástí programu Volvo On Call, můžete se vždy 
spolehnout na jejich pomoc. A nezáleží na tom, zda havarujete, nebo máte  
defekt pneumatiky.

GPS funkce systému Volvo On Call znamená, že jsou operátoři našeho servisního 
centra schopni přesně určit Vaši momentální polohu. Přestože nebudete vědět, 
kde se nacházíte, záchranná služba tuto informaci mít bude.
*Pro trh ČR je SOS tlačítko VOC propojeno na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

„ZDRAVÍM VÁS. JSEM OPERÁTOR CENTRA 
VOLVO ON CALL. LOKALIZOVALI JSME VAŠI 

POZICI A POSÍLÁME VÁM POMOC.“*

V případě, že se ocitnete v nouzi, je zde  
pro Vás služba Volvo On Call, která je připravena  

poskytnout Vám co nejefektivnější pomoc, a to  
24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.



Silniční asistenční služba  
Naše asistenční služba při poruše je Vám stále k dispozici a v případě potřeby 
Vám zajistí pomoc. Pro kontaktování asistenčního centra stačí stisknout 
tlačítko On Call ve Vašem voze nebo použít aplikaci ve Vašem chytrém telefonu. 
Operátor call centra zjistí Vaši polohu a pošle Vám pomoc.

Upozornění na dopravní nehodu  
Pokud se ve Vašem voze aktivují airbagy nebo předpínače bezpečnostních 
pásů, znamená to, že jste se svým vozem havarovali. Proto vůz automaticky 
upozorní operátora centra Volvo On Call. Ten Vám následně zavolá do vozu, 
aby zjistil, co se vlastně stalo. Pokud se mu nepodaří navázat s Vámi kontakt, 
automaticky do místa, kde se nacházíte, pošle rychlou záchrannou službu.*
* Pro trh ČR je automatická notifikace pro případ nehody propojena na jednotné  
evropské číslo tísňového volání 112.

Záchranná služba  
V případě nouze stiskněte tlačítko SOS, a budete okamžitě spojeni s operá-
torem Volvo On Call. Aniž byste ho museli informovat o své poloze, bude 
hned vědět, kde se momentálně nacházíte, a pošle Vám tam pomoc, přičemž s 
Vámi zůstane v kontaktu, dokud pomoc nedorazí. Je to, jako kdyby hned 
vedle Vás seděl ve voze Váš strážný anděl.*
* Pro trh ČR je SOS tlačítko VOC propojeno na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112.
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S E R V I S N Í  
C E N T R U M *

Se systémem Volvo On Call na palubě se můžete spoleh-
nout na okamžitě dostupné informace a osobní podporu* 
po prostém stisknutí tlačítka. Například pokud projíždíte 
hustou městskou dopravou a hledáte pěknou kavárnu, 
restauraci nebo místo k zaparkování, stačí stisknout tlačítko 
On Call, a palubní systém Vás okamžitě spojí s operátorem 
call centra Volvo On Call. Poté stačí našemu operátorovi 
sdělit, co hledáte, a během několika vteřin už Vás bude navi-
gační systém ve Vašem voze navádět na požadované místo.

Nebo se může stát, že potřebujete zavolat někomu, na koho 
nemáte telefonní číslo. I v takovém případě stačí stisknout 
tlačítko On Call a operátor Vám ihned pošle požadovaný 
kontakt nebo Vás rovnou spojí. Abychom řekli pravdu, systém 
Volvo On Call funguje jako Váš osobní asistent, který je zde 
pro Vás 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

VOLVO ON CALL 
 VÁS BUDE UDRŽOVAT INFORMOVANÉ 

 NA KAŽDÉ VAŠÍ CESTĚ

*V ČR zatím nejsou informační služby k dispozici.
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VAŠE VOLVO VÍ, KAM  
POTŘEBUJETE DOJET...
S funkcí odeslání polohy do vozu si můžete 
prostřednictvím mapového systému, který 
je součástí aplikace, naplánovat trasu 
v pohodlí domova nebo kanceláře a pak ji 
poslat do palubního navigačního systému 
Sensus. Stačí odeslat destinaci do svého 
Volva a to bude připraveno vyrazit na cestu 
ve stejnou chvíli jako Vy.

. . . A KDY TAM CHCETE JET
Jestliže poskytnete aplikaci přístup k Vašemu 
kalendáři a necháte ji odeslat informace 
o adrese cílového místa do navigačního 
systému ve voze, budete na plánovanou cestu 
upozorněni s 24hodinovým předstihem.

31
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PORADÍ VÁM, KDE ZAPARKOVAT
Využijte možnost jet rovnou na volné  
parkovací místo a již dále neztrácejte čas 
kroužením po městě a hledáním místa 
k zaparkování. Aplikace Volvo On Call Vám 
najde vhodné parkoviště a řekne Vám i to, 
kolik to bude stát.*
*Pro ČR dostupné omezeně.

ZÍSKÁTE PŘEHLED, KDEKOLIV 
BUDETE
Aplikace Volvo On Call Vám poskytne  
podrobné informace o spotřebě paliva,  
ujeté vzdálenosti, dobách jízdy a místech, 
kde jste jezdili. Prostřednictvím deníku jízd 
můžete zaznamenávat své cesty a vytvořit  
si po drob ný záznam až pro 100 dní ježdění, 
který následně můžete exportovat do formá-
tu Microsoft® Excel. Pokud vlastníte Volvo 
plug-in hybrid, získáte přehled o spotřebo-
vané a vygenerované elektrické energii.

BUDETE MÍT PŘEHLED  
O DOBÍJECÍCH STANICÍCH
Pokud cestujete v plug-in hybridním Volvu, 
můžete si prostřednictvím aplikace Volvo 
On Call uložit až osm dobíjecích stanic. 
Navíc můžete nastavit časování, aby se 
dobíjení zahájilo (a ukončilo) v určitou dobu.
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Aplikace Volvo On Call je kompatibilní s celou řadou pří-
strojů dostupných na trhu, od chytrých telefonů přes chytré 
náramky a hodinky, jako jsou Apple Watch®, až po note-
booky a tablety s OS Windows® 10. Mimoto ji lze ovládat 
hlasem, takže můžete s jejími funkcemi pracovat tím, že 
budete na své přenosné zařízení mluvit. Pokud spárujete 
svůj chytrý náramek či hodinky se svým chytrým telefonem, 
můžete prostřednictvím tohoto zařízení ovládat funkce* 
aplikace instalované v telefonu.
* Dostupné funkce se liší v závislosti na konkrétním přístroji a operačním 
systému.

PRO VŠECHNA  
VAŠE ZAŘÍZENÍ

Ovládání dle vlastních pravidel. Stačí stisknout tlačítko.
Někdy je snazší stisknout fyzické tlačítko než otevírat aplikaci. Právě takovým 
tlačítkem je Flic: malé kulaté zařízení, které můžete naprogramovat, aby 
aktivovalo Vámi nejčastěji využívané funkce, jako je například odemčení 
dveří vozu nebo zapnutí nezávislého palivového topení. Tlačítko se spojí 
s Vaší aplikací Volvo On Call a předá jí Vaše pokyny.

Tlačítko Flic můžete umístit, kamkoliv chcete: do vozu, vedle svých domovních 
dveří nebo klidně do koupelny. S jedním zařízením jich můžete propojit spoustu.



DOMOVSKÁ STRÁNKA
Jedná se o výchozí stránku, která nabízí přístup 
ke všem funkcím systému Volvo On Call. Odtud 
můžete rychle upravovat nastavení teploty 
v kabině vozu, na dálku nastartovat, zamknout 
či odemknout auto nebo zde můžete najít infor-
mace o Vašich nedávných cestách.
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Mohu si to vyzkoušet? 
Ano, a dokonce k tomu nepotřebujete ani vlastnit 
vůz značky Volvo. Stačí si aplikaci zdarma stáhnout 
a vyzkoušet si její demo verzi, která Vám zpřístupní 
většinu funkcí aplikace.

Kolik to celé stojí?
Aplikace Volvo On Call je předplacenou službou, 
což znamená, že v rámci jednoho poplatku zís-
káte všechny její funkce. Ačkoliv je pro využívání 
silniční asistenční služby nutné zaplatit zvláštní 
předplatné, můžete využít její pomoc, i pokud ho 
nemáte, s tím, že si ji zaplatíte samostatně. V ceně 
nejsou zahrnuty ani poplatky spojené s přídavnou 
datovou SIM kartou, kterou si musíte objednat u 
Vámi preferovaného mobilního operátora. S koupí 
nového vozu získáte v závislosti na konkrétním 
trhu 3- až 4leté předplatné, které si poté můžete 
za malý poplatek prodloužit. Protože se poplatek 
v různých zemích liší, obraťte se prosím na svého 
autorizovaného dealera Volvo, který Vám poskytne 
další informace.

Jak získám přístup ke službám  
Volvo On Call?
V závislosti na konkrétním trhu je při objednání 
nového vozu Volvo přístup k systému Volvo On Call 
buď součástí standardních funkcí vozu, nebo je 
nutné si ho přiobjednat. Při čekání na dodání 
Vašeho vozu si můžete stáhnout aplikaci Volvo On 
Call a vyzkoušet si její demo verzi. Při přebírání 
Vašeho nového vozu Vám autorizovaný dealer 
Volvo aktivuje účet Volvo On Call a zprostředkuje 
Vám k němu aktivační kód PIN. Tím získáte plný 
přístup k funkcím aplikace a budete mít možnost 
pracovat s některými službami aplikace.

Na jakých zařízeních mohu služby využívat?
Aplikace Volvo On Call je k dispozici pro chytré 
telefony, chytré hodinky, tablety a stolní počítače.

 Podrobné informace o kompatibilitě získáte na 
webových stránkách: support.volvocars.com

ZAČÍNÁME

Vzhledem k intuitivnímu charakteru  
aplikace, jejíž ovládání je velmi jednoduché, 

se v ní uživatelé velmi rychle zorientují.



VOZIDLO
Na stránce „vozidlo“ se v aplikaci zobrazují  
ak  tuální základní statistiky o provozu vozu a sou-
časně si zde lze přivolat silniční asistenční službu. 
Zároveň tu můžete na dálku zkontrolovat stav 
některých položek, jako jsou například tlak  
pneumatik a množství brzdové kapaliny či kapa-
liny do ostřikovačů. Kromě toho si můžete pro-
střednictvím deníku jízd (Driving Journal) vést 
podrobný záznam o svých cestách.

MAPA
Na mapě aplikace Volvo On Call zjistíte, kde je Váš 
vůz zaparkován a kde se momentálně nacházíte 
Vy, přičemž si zde zároveň můžete najít destinaci, 
kterou lze následně odeslat do navigačního 
systému Vašeho vozu. Pokud nemůžete najít svůj 
vůz na rozlehlém parkovišti, stačí aktivovat světla 
a houkačku, a on na sebe sám upozorní. Mapu 
můžete využít také k tomu, abyste si udrželi pře-
hled o aktuální dopravní situaci.

DALŠÍ
Prostřednictvím této stránky si můžete upravit 
nastavení aplikace, aktivovat službu Volvo Doru-
čení do vozu nebo přidat chytré tlačítko Flic. 
Jestliže budete potřebovat „pomocnou ruku“,  
je zde pro Vás také online podpora na webu Volvo.



DÁLKOVÉ STARTOVÁNÍ
S pomocí aplikace Volvo On Call můžete na dálku 
nastartovat motor*, abyste si mohli nechat předem 
vyhřát nebo naopak ochladit kabinu. Stačí jen určit, 
jak dlouho má motor běžet, a pak zadat Volvo ID 
a heslo (u přístrojů Apple iPhone® lze využít také 
funkci Touch ID).
*  Vztahuje se pouze na vybrané trhy. Starší verze motorů 
tuto službu nemusejí podporovat.

DENÍK JÍZD
Pokud je tato funkce aktivovaná, zaznamenává  
se automaticky každá jízda po dobu 100 dní.  
Součástí záznamu jsou informace o trase, délce 
jízdy a spotřebě paliva. Knihu jízd lze z aplikace 
odeslat do Vaší e-mailové schránky.

NASTAVENÍ ČASU PRO  
SPUŠTĚNÍ TOPENÍ

Užívejte si nastupování do vyhřátého vozu. Díky 
možnosti předběžného zapnutí nezávislého pali-
vového topení (pokud je jím vůz vybaven) Vašeho 
naftového Volva již nikdy nebudete muset nastu-
povat do studené kabiny.



ÚDRŽBA
Udržujte si přehled o kondici svého vozu. Dokud 
budou v normálním provozním rozsahu hodnoty 
pro všechny měřené teploty, tlaky a množství 
provozních kapalin a nebude se blížit termín příští 
pravidelné servisní prohlídky, v aplikaci se bude 
zobrazovat zpráva „everything looks good“ (vše 
vypadá dobře).

DVEŘE A ZÁMKY
Prostřednictvím aplikace Volvo On Call si 
můžete zkontrolovat, zda je Váš vůz zamčený,  
a pokud jsou některé z dveří odemčené, můžete 
je na dálku zamknout. Bez ohledu na to, kde se 
nacházíte, můžete svůj vůz také odemknout, aby 
k němu měli přístup například členové Vaší rodiny.

DOJEZD
Na této stránce se zobrazuje, jak daleko 
můžete dojet s aktuálním množstvím 
paliva v nádrži a jaká je Vaše průměrná 
spotřeba paliva.

Prosím pamatujte: Abyste mohli používat aplikaci Volvo On Call, Váš vůz musí být vybaven továrně instalovaným systémem Volvo On Call, který je dostupný od modelového roku 2012. Od modelového 
roku 2019 budou systémem Volvo On Call dodatečně vybaveny určité modely Volvo určené pro evropský trh. V závislosti na konkrétním modelu Vašeho Volva se mohou některé funkce lišit. 
Některé z funkcí a služeb jsou závislé na pokrytí mobilního operátora a přístupu k internetu a nemusejí být dostupné na všech trzích. Bližší informace najdete na stránkách: support.volvocars.com
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