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ZIŅKĀRĪGAIS ZVIEDRS 
LAIMES ZEMES MEKLĒJUMOS 

Mūsdienās patiesi greznu dzīvi nespēj sniegt tikai bagātības vien. Mūsdienu 
greznībai nepieciešams arī laiks, sirdsmiers un jo īpaši – laime. Bet kas tad mums 

sniedz sirdsmieru un kas mūs dara laimīgus? Lai varētu arī turpmāk izstrādāt  
tādus automobiļus, kuri palīdzētu Volvo īpašniekiem dzīvot bezrūpīgāk, ražotāji –  

Volvo Cars cenšas atbildēt uz šiem jautājumiem. 
Mēs iekāpām XC90 un devāmies uz Islandi laimes meklējumos.

VOLVO RADĪTĀJI – DEDZĪGIE PATRIOTI
KOMFORTA MĀKSLA

Jaunākajos Volvo automobiļu modeļos mūsu dizaineri pārvērtuši komfortu 
par mākslas formu un radījuši greznus, ergonomiskus salonus, kas spēj 

uzlabot jūsu pašsajūtu un, protams, arī prieku par savu Volvo. No sēdekļiem, 
kas braukšanas laikā masē vadītāja muguru, līdz vismūsdienīgākajai gaisa 
kondicionēšanai, kas nodrošina tīru un veselīgu klimatu auto salonā, – mēs 

darām visu iespējamo, lai, sēžot pie stūres, jūs justos droši un patīkami.

STĀSTS 
VOLVO – SABIEDROTAIS UZ MŪŽU 

CO2 izmešu apjoma samazināšana un klimata pārmaiņu apturēšana  
ir grūts uzdevums, taču vienlaikus arī izdevība tehnisku jauninājumu radīšanai.  

Volvo Cars ir senas tradīcijas tādu auto sistēmu un funkciju izstrādē,  
kas sniedz labumu visai sabiedrībai kopumā. 

Mūsu automobiļi ir izstrādāti ilgai, ilgai uzticamai kalpošanai, līdz beidzot 
pienāk laiks nodot tos pārstrādei, lai sāktos jauns Volvo dzīves cikls.

GUDRO PILSĒTU 
IEDVESMOTS

Mūsdienās gudrās pilsētas, kur informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
integrētas ikdienas dzīvē, lai tā varētu ritēt raitāk, pārvērtīs arī lielpilsētu satiksmi. Bet 
kāda ir jūsu Volvo vieta šajā drosmīgajā jaunajā pasaulē? Sniegsim ieskatu jaunāko 

Volvo modeļu izstrādē, lai parādītu, kā tie tiek integrēti ar jauno, inteliģento vidi. 
Uzzināsiet arī, kā šī integrācija padarīs ikviena dzīvi drošāku, vienkāršāku un ērtāku.
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ZEMES  
MEKLĒJUMOS

ZINĀTKĀRAIS ZVIEDRS

Auto iegāde vien uzreiz nepadarīs jūs laimīgus. Šāds apgalvojums no 
automobiļu ražotāju puses varbūt šķitīs dīvains. Taču tas atbilst patiesībai. 
Toties automobilis sniedz jums lielisku iespēju doties ceļojumā, lai iepazītu 

dažādas zemes, pilsētas un cilvēkus un izbaudītu dzīvi pēc savas izvēles. Tieši 
šie ceļojumu iespaidi, atmiņas un ceļojuma laikā satiktie jaunie draugi padarīs 
jūs laimīgus. Mūsu automobiļi ir tikai līdzeklis, kas palīdzēs jums atrast šo laimi. 

Mēs ar uzticamo XC90 devāmies uz Islandi, lai mēģinātu atrast laimi tur.

LAIMES

T E K ST S  /  F OTO   / /   U L R I K A  H A M R É N  /   PAT R I K  J O H Ä L L



M
ēs esam ieradušies Islandē 

meklēt laimi. Šajos meklējumos 

mums palīdzēs pilnībā aprīkots 

Volvo XC90, labi izpētīts tūris-

ma ceļvedis un ar islandiešu 

profesoru un zviedru filosofu 

sarunātās tikšanās. Visu pārējo 

atstāsim likteņa ziņā. Bet vispirms svarīgākais jautā-

jums – kāpēc tieši uz Islandi?

Domājot par laimi, šī nelielā valsts Atlantijas oke-

āna ziemeļos, kas atrodas tik tālu nomaļus un kur bie-

ži līst lietus, laikam gan neienāk prātā pirmā. Tomēr, lai 

cik tumša un auksta tā nebūtu, Islandes iedzīvotāji jau 

daudzus gadus dažādās aptaujās regulāri tiek atzīti 

par vieniem no laimīgākajiem pasaulē. Tāpēc lai mek-

lējumi sākas! Sēžamies XC90 un – uz priekšu, pretī 

laimei!

Laika apstākļi Islandē mainās… nu, kā jau laika 

apstākļi mēdz to darīt. Jau pāris pirmo dienu laikā 

dabūjām izbaudīt aizraujošu dažādību – sniegu, lie-

tu, krusu, vētras un sauli. Islandes ainavas arī šķiet 

nemitīgi mainīgas – gandrīz kā pats laimes jēdziens. 

Cilvēku priekšstats par laimi ir atkarīgs no katra sa-

runas biedra uztveres un arī no valsts, kur tie dzīvo. 

Zviedrijā, kuras iedzīvotājus bieži atzīst par vieniem no 

apmierinātākajiem pasaulē, laimi bieži raksturo kā dzī-

ves kvalitāti, sirdsmieru un vispārēju labklājību. Bet kā 

laimi raksturo Islandes ļaudis?

SAVAS MAZĀS KARAĻVALSTS VALDNIEKI
“Laime ir grūti definējams jēdziens, kas ir atvērts indi-

viduālai interpretācijai,” uzskata Reikjavīkas psihiatris-

kās slimnīcas Kleppsspitali psihiatrs Otars Guemun-

dsons. “Taču vairākumam mūsu cilvēku laime ir laba 

veselība, dzīve drošā sabiedrībā, rūpes par mīļotajiem 

tuviniekiem un mērķis dzīvē. Mūs padara laimīgus ap-

ziņa, ka varam spēlēt noteiktu lomu sabiedrībā un ar 

savu darbu sniegt labumu citiem.”

Bet kāda nozīme ir iedzīvotāju skaitam? Vai tam 

ir svarīga loma valsts iedzīvotāju laimes sasniegšanā? 

Pēc Otara Guemundsona domām, ir gan svarīga. “Tā 

kā mūsu ir tik maz, mēs uzskatām sevi par savas ma-

zās pasaulītes valdniekiem.” Kurš gan nebūtu laimīgs, 

ja varētu kaut uz brīdi justies kā karalis?

Nav apstrīdams fakts, ka Islandes iedzīvotāju 

skaits – tikai mazliet vairāk par 300 000 cilvēkiem – 

tiešām ir mazs. Ir pat izveidota īpaša lietotne ar no-

saukumu Islendinga-APP, kas ļauj cilvēkiem, kuri tikko 

ir iepazinušies, noskaidrot, vai viņi nav radinieki. Šķiet, 

ka salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits ir pasaulē lai-

mīgāko valstu kopīga iezīme, bet pie tā mēs vēl at-

griezīsimies.

PASAULES HITPARĀDES TOPA LĪDERI 
Saskaņā ar ikgadējo Pasaules laimes ziņojumu 

(World Happiness Report), kurā uzskaitītas laimīgā-

kās valstis pasaulē, Skandināvijas skarbajā klimatā 

dzīvojošie ļaudis daudzreiz ir atzīti par laimīgākajiem 

pasaulē, turpretī saules siltuma baudītāji tādās Ei-

ropas dienvidu valstīs kā Itālija un Portugāle izrādās 

tik uzkrītoši neapmierināti ar dzīvi. Protams, šādiem 

ziņojumiem nevar pilnībā uzticēties, tomēr tos lasīt ir 

interesanti. Taču jāatzīst, ka, raugoties, kā lietus šal-

tis šļācas pār mūsu XC90 vējstiklu, es neesmu pārāk 

līksmā omā. Un, kad lietus pārtop par krusu, neviļus 

nāk prātā jautājums, vai es šobrīd justos kaut nedaudz 

laimīgāks, ja būtu islandietis?

2016. gada Pasaules laimes ziņojumā pirmajā vie-

tā bija Islandes kaimiņvalsts Dānija. Otrajā vietā ierindo-

jās Šveice, bet Islande bija iekļuvusi godpilnajā trešajā 

pozīcijā. Šeit arī parādās nelielā iedzīvotāju skaita nozī-

me. Visas trīs pirmajās vietās esošās valstis ir nelielas ar 

salīdzinoši mazu vai ļoti mazu iedzīvotāju skaitu.

Mēs sazinājāmies ar zviedru filosofu un laimes 

pētnieku Bengtu Bruldi. “Nav nekāds pārsteigums, ka 

islandieši jūtas laimīgi,” Brulde skaidro. “Tās ir kopīga 

iezīme visām Ziemeļvalstīm. Mēs esam pārticīgi, bau-

dām demokrātiju un varam pilnībā uzticēties cits citam 

un savas valsts varasiestādēm. Mums piemīt izteikts 

individuālisms un ir lieliskas iespējas dzīvot saskaņā 

ar savu izvēli. Šie ir daži no mainīgajiem faktoriem, kuri 

veicina laimes apziņu.”

Z I N ĀT K Ā R A I S  Z V I E D R S

PAR ISLANDI
Islande atrodas tikai mazliet uz dienvidiem no 
Polārā loka, taču, pateicoties Golfa straumei, 
šajā zemē ir diezgan maigs klimats ar vēsām 

vasarām un ne pārāk aukstām ziemām. Šīs salas 
unikālā dabas ainava piesaista daudzus ārzemju 

tūristus, jo īpaši vasarā. Gandrīz visi tūristi 
apmeklē Reikjavīku, un daudzi vēlas apskatīt arī 

minerāliem bagātos karstos avotus, ziemeļblāzmu 
un Islandes austrumdaļas pirmatnējo varenību.
Pēdējos gados daudzi tūristi sākuši aizrauties 

arī ar vaļu vērošanas ekskursijām.
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Mūs padara laimīgus 
apziņa, ka varam spēlēt 

noteiktu lomu sabiedrībā 
un ar savu darbu sniegt 

labumu citiem.
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“VAI TU ESI LAIMĪGS?”
Vārdam “laime” var būt dažādas interpretācijas ne tikai at-

karībā no kultūras atšķirībām, jo pētījumos noskaidrots, ka 

cilvēki dažādi skaidro laimes jēdzienu arī atkarībā no vecu-

ma – vecāka gadagājuma ļaudis raksturo laimi kā apmieri-

nātību ar dzīvi, bet jaunieši daudz vairāk salīdzina to ar aiz-

raujošiem piedzīvojumiem un eiforijas sajūtām. Protams, ir 

tikai viens veids, kā noskaidrot laimīguma pakāpi neatkarīgi 

no vecuma un izcelsmes. Ir vienkārši jāpajautā: “Vai tu esi 

laimīgs?” Tieši tā mēs arī darījām. “Vai tu esi laimīga?” mēs 

jautājam Zlatanai, 28 gadus vecai tūristei no Sarajevas, kas 

ieradusies Islandē pirmoreiz.

“Jā!” viņa atbild. Tik vienkārši.

Zlatanas dzimtene Bosnija un Hercegovina 2016. 

gada Pasaules laimes ziņojumā ierindota 87. vietā un 

daudzējādā ziņā ļoti atšķiras no Islandes. Bet kas padara 

Zlatanu laimīgu? Vai tie ir tie paši iemesli, kas liek smaidīt 

pašiem islandiešiem, vai kaut kas pilnīgi cits?

“Ar slavu un bagātību nevar nopirkt laimi,” uzskata 

Zlatana. “Ja vien cilvēks pats to neizvēlas. Es domāju, ka 

laimīgus mūs padara mūsu pašu izvēles brīvība censties 

iet savu ceļu. Man vissvarīgākais ir brīvība. Prieks par katru 

mazumiņu, lielāku un mazāku laimes brīžu baudīšana. Pie-

mēram, ceļošana, draugi, daba, smaržas, saule, mīlestība. 

Mans suns. Man laime ir dvēseles stāvoklis. Apziņa dziļi 

sirdī, ka vienmēr jāsaglabā uzticība saviem principiem un 

pārliecībai.”



Z I N ĀT K Ā R A I S  Z V I E D R S

Nav svarīgi, kas tu 
esi un ko dari. Laimi 
vari atrast vienmēr, 
ja vien uzdrošinies 
doties to meklēt.

DON’T WORRY, BE HAPPY
Kopš 1988. gadā pirmo reizi izskanēja Bobija Makfe-

rina klasiskā a capella dziesma Don’t Worry Be Happy 

(Neraizējies, esi laimīgs – angļu val.), tā spējusi ielīks-

mot cilvēku prātus visā pasaulē. Un, lai gan kopš šīs 

dziesmas slavas laikiem jau pagājuši gandrīz 30 gadi, 

mūsu laimes definīcija nav nemaz tik daudz mainīju-

sies. Un vai mēs vispār tagad esam laimīgāki nekā 

pirms 30  gadiem – pat ņemot vērā to, ka kopumā 

uzlabojusies mūsu veselība un materiālais stāvoklis? 

Šeit ir spēkā vairāki faktori. Laimes pamatā ir saturīgi 

pavadīts laiks, un tādējādi gūtie iespaidi palīdz mums 

justies laimīgākiem. Mēs vēlamies palīdzēt cits citam, 

rūpēties par saviem tuviniekiem un spēlēt svarīgu 

lomu sabiedrībā un līdzcilvēku dzīvē.

Līdzīgi arī saturīgi pavadīts laiks ietekmē mūsdie-

nu priekšstatu par greznību, ko arvien vairāk raksturo 

kā īpaši smalku laimes un labsajūtas kombināciju – 

gan automobiļos, gan ikdienas dzīvē. Volvo Cars pat 

publicēja ziņojumu ar nosaukumu “Greznības evolū-

cija”. Šajā ziņojumā teikts, ka cilvēki, kas dzimuši pēc 

2000.  gada – “jaunā gadu tūkstoša bērni”, nekāro 

tikai iegūt arvien vairāk. Viņi meklē autentiskus un 

saturīgus iespaidus. Mūsdienās greznība nav mērāma 

materiālajos īpašumos, tā ir laika atrašana cilvēcisko 

attiecību izkopšanai un savas personības izaugsmei. 

Greznības un laimes sajūtas rodas, izdarot labi apdo-

mātas izvēles un veicot pirkumus, kas palīdz mums 

paust savu labvēlīgo attieksmi pret mūsu planētu un 

līdzcilvēkiem.

LAIME IR CILVĒKU DABĀ
Daudzi laimes pētnieki apgalvo, ka cilvēkiem ir iedzim-

ta tieksme pēc laimes. Tas, kas mūs padara laimīgus, 

labvēlīgi iedarbojas uz mums un palīdz mums izdzīvot 

kā sugai. Spēja būt laimīgiem ir mūsu dabiskās būtī-

bas daļa. Vairākumam cilvēku piemīt spēcīga un dziļa 

iekšējā pozitīvā enerģija, lai gan tās aktivizēšanai un 

izkopšanai dažkārt ir vajadzīga apmācība un vadība. 

Meditācija un pozitīvā domāšana ir daži populāri veidi, 

kā mēģināt sasniegt laimi.

Mūsu labsajūtu ļoti ievērojami ietekmē arī daba. 

Varbūt arī tāpēc Islandes iedzīvotāji ir tik laimīgi. Šajā 

zemē ir tiešām elpu aizraujošas ainavas – ledāji, 

ūdenskritumi, geizeri un vulkāni, kā arī bagātīga un 

skaista dzīvnieku valsts – elegantie Islandes zirgi, put-

nu sugu daudzveidība un unikālie jūras iemītnieki.

Daba sniedz laimi arī Zlatanai. Tāpēc ļausim viņai 

teikt noslēguma vārdus. Atgriežamies pie tevis, Zlatana.

“Man patīk, ka dabā cilvēks var justies anonīms. 

Var bijīgi vērot ūdenskrituma vareno spēku vai kap-

rīzas vēja brāzmas. Ja es no rīta pamostoties, jūtos 

nelaimīga, tad vienmēr dodos pastaigā pa mežu. Fo-

tografēju, ieelpoju zemes smaržu, izbaudu lietus lāšu 

pieskārienu sejai. Pēc šādām pastaigām vienmēr 

gūstu enerģijas pieplūdumu un pozitīvu noskaņojumu. 

Dzīves grūtības palīdz vēl jo dziļāk izbaudīt prieku. Nav 

svarīgi, kas tu esi un ko dari. Laimi vari atrast vienmēr, 

ja vien uzdrošinies doties to meklēt.”

Tātad materiālās bagātības nav galvenais. Laimi 

nevar nopirkt par naudu. Tā jāmeklē un jāatrod pašiem. 

Tā ir mūsdienu greznība, ko var iegūt, dzīvojot saskaņā 

ar saviem principiem. Piedzīvojumiem un saturīgiem 

iespaidiem pilna dzīve. Tas ir īstenais ceļš uz laimi. 



IEPAZĪSTAM JAUNO SEZONU

VO LVO  CA R  D Z Ī V E S ST I L A  KO L E KC I JA
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1. Volvo Rider, 74 cm, Crash Test Orange  145 €  2. Suunto Traverse pulkstenis dzintara krāsā 382 €  3. Plakāts Amazon, 50 ×70 cm 20 €  4. Ādas atslēgu piekariņš, 
Cognac 25 €  5. Šalle Nordic 89 €  6. Ādas cimdi Nordic 72 €  7. Bezvadu austiņas Harman Kardon Soho 251 €  8. Ādas ceļasoma, 47× 8 × 21cm, Cognac 401 €    
9. Ādas portfelis, 40 × 30 cm, Cognac 301 €  10. Ādas josta, 95 cm, Cognac 60 €

collection.volvocars.com
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KOMFORTA  
MĀKSLA

M Ē R Ķ I S  –  L A B S A J Ū TA

Satiksme uz ceļiem ir blīvāka nekā jebkad iepriekš. Un satiksmes 
dalībnieku skaita pieaugums veicina arī mūsu stresa līmeņa celšanos. 
Taču nelielas spriedzes vai raižu sajūta, sēžot pie stūres, nav nekas 

jauns. Patīkams jaunums ir tas, ka mēs spējam mazināt šīs nevēlamās 
sajūtas. Jaunākajos Volvo modeļos mūsu dizaineri pārvērtuši komfortu 

par mākslas formu un radījuši greznus, ergonomiskus salonus, kas 
spēj uzlabot jūsu pašsajūtu un, protams, arī prieku par savu Volvo.
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AIZRAUTĪGIE VOLVO RADĪTĀ JI 



L
īdz ar pilnībā jaunā modeļa XC90 

izlaidi Volvo Cars pārsteidza visus 

ar aizraujošu, izteikti mūsdienīgu 

skandināvu greznības jēdziena 

traktējumu. Šajā automobilī inovatīvi 

dizaina elementi saskanīgi integrēti 

ar dabīgiem materiāliem, izveidojot 

greznu salonu, kas ir vienlīdz komfortabls un 

vizuāli pievilcīgs. Tagad, ar jauno Volvo S90, 

Volvo V90 un Volvo XC90 Excellence mūsu 

dizaineri joprojām koncentrējuši uzmanību uz 

greznību un labsajūtu, lai pārvērstu auto salo-

na konceptu par mākslas formu.

ĪSTAIS NOSKAŅOJUMS

Mierīgs un labvēlīgs noskaņojums, sēžot pie 

stūres, ir ļoti svarīgs, lai ikdienas braukšana 

būtu drošāka un patīkamāka. Tas spēj ne ti-

kai uzlabot braukšanas prieku, bet arī veicināt 

labsajūtu, turklāt arī mūsu pašu un citu sa-

tiksmes dalībnieku drošību. Tāpēc, projektējot 

mūsu automobiļus, mēs pieliekam visus pūli-

ņus, lai jūs varētu justies apmierināti, komfor-

tabli un būt situācijas noteicēji. Bet kā mēs 

to panākam? Vispirms sāksim ar sēdekļiem.

Daudzus gadus mūsu sēdekļi tikuši uz-

skatīti par vieniem no labākajiem automobiļu 

industrijā. Taču, kad pienāca laiks izstrādāt 

sēdvietas Volvo automobiļu jaunajai pa-

audzei, mēs nolēmām radīt kaut ko pilnībā 

jaunu, nevis pilnveidot jau esošos. Rezultātā 

iegūti vismūsdienīgākie sēdekļi, kas lieliski 

papildina jauno auto modeļu premium kla-

ses salonus, vienlaikus nodrošinot nepār-

spējamu komforta un atbalsta līmeni.

Vispirms pamanāms ir jauno priekšējo sēdekļu mūsdienīgais un stilīgais 

skandināvu dizains – jo īpaši plānās atzveltnes, kas ļauj atbrīvot vairāk vietas 

aizmugurē sēdošo pasažieru kājām. Taču īsto iespaidu par šiem sēdekļiem, var 

gūt, apsēžoties tajos.

VAI KĀDS VĒLAS MASĀŽU?

Mēs pavadām mašīnās daudz vairāk laika nekā jebkad iepriekš, tāpēc komforts 

ir vitāli svarīgs, lai braukšanas process būtu patīkams un mūsdienīgs. Mūsu jau-

najiem priekšējiem sēdekļiem ierīkots pilnīgi jauns karkass un stingras atzvelt-

nes, kas pārklātas ar mīkstu apdares materiālu un izveidots unikālā formā, kas 

atgādina cilvēka mugurkaulu. Priekšējie sēdekļi aprīkoti arī ar papildu daudz-

virzienu jostasvietas atbalstu, ko var noregulēt atbilstoši dažādām individuālām 

vajadzībām, un pārklāti ar greznu, mīkstu, jaunu apdares materiālu. Visi komforta 

uzstādījumi, tostarp arī jostasvietas atbalsts, ir darbināmi ar elektrību, un visas 

vadības pogas ir ērti aizsniedzamas. Tātad arī komforta uzstādījumu regulēšana 

ir komfortabls process.

Līdz ar vissmalkāko materiālu un asprātīgāko, ergonomiskāko dizaina risinā-

jumu izmantošanu esam iekļāvuši jaunajos 

priekšējos sēdekļos visjaunākās tehnoloģi-

jas, lai piedāvātu pilnībā jaunu auto salona 

komforta līmeni. Kā izvēles aprīkojums priek-

šējiem sēdekļiem ir pieejama arī masāžas 

funkcija atzveltnē, kā arī sēdekļu polsterēju-

ma ventilācijas un apsildes funkcijas. Masā-

žas funkcijai ir piecas programmas, trīs regu-

lējami ātrumi un trīs regulējamas intensitātes 

pakāpes, kas palīdzēs vadītājam relaksēties 

tālākos braucienos. Dažādās programmas, 

ātrumi un intensitātes pakāpes ļauj individu-

āli pielāgot masāžas veidu vadītāja noskaņo-

jumam. Ventilācijas funkcija apvienojumā ar 

izvēles aprīkojumā piedāvātajiem perforēta-

jiem smalkās Nappa ādas sēdekļiem palīdz 

pielāgot ķermeņa temperatūru auto salona 

klimatam un sniedz lielāku komfortu nekā 

parastie sēdekļi. Ventilāciju var darbināt arī 

kopā ar apsildi, lai izžāvētu mitru apģērbu.

JAUNS KOMFORTA LĪMENIS

Attiecībā uz komfortu un vismūsdienīgāka-

jiem sēdekļiem jaunajā Volvo XC90 Excel-

lence sasniegts pilnīgi jauns līmenis. XC90 

Excellence modelī aizmugurē sēdošie pasa-

žieri var baudīt tādu pašu komforta, ērtuma 

un kontroles līmeni kā priekšā sēdošie. Līdz 

ar tām pašām inovatīvajām funkcijām – sē-

dekļu elektrisku regulēšanu, jostasvietas at-

balstu ar elektrisku regulēšanu, ventilāciju, 

masāžu un sēdekļu apsildi – aizmugurē sē-

došie pasažieri var baudīt arī jaunu, patīkamu 

plašuma un brīvības sajūtu. Novietojot aiz-

mugures sēdekļus tālāk uz pakaļgalu nekā 

parasti, iegūts vairāk vietas kājām. Aizmugures sēdekļi ir arī novietoti augstāk 

nekā priekšējie, līdzīgi kā teātrī, ļaujot aizmugurē sēdošajiem pasažieriem izbau-

dīt braucienu no pilnīgi jauna skatupunkta. Tātad XC90 Excellence gluži burtiski 

sasniedz jaunu komforta līmeni.

PERSONALIZĒTA IEKĀPŠANA

Katrs autovadītājs priecāsies, ja, iekāpjot mašīnā, atradīs visus uzstādījumus no-

regulētus tieši pēc savas patikas. Tāpēc mēs izstrādājām atmiņas funkciju, kas 

saglabā visus jūsu individuālos komforta uzstādījumus, tostarp arī sēdekļu un 

spoguļu pozīcijas. Ja ar jūsu auto būs braucis kāds cits, jūs pēc tam varēsiet 

atgūt savus iecienītos uzstādījumus, tikai vienreiz nospiežot pogu.

Mēs esam pat izstrādājuši veidu, kā atvieglot iekāpšanu mašīnā un izkāpša-

nu no tās. Pavelkot uz savu pusi durvju iekšējo rokturi, lai izkāptu, vieglās iekāp-

šanas/ izkāpšanas funkcija pavirza sēdekli atpakaļ un noregulē zemākajā pozīci-

jā, lai padarītu izkāpšanu no auto ērtu un vienkāršu. Sēdeklis paliek šajā pozīcijā, 

līdz jūs atkal iesēdīsieties un iedarbināsiet motoru. Līdz ar motora iedarbošanos 

sēdeklis atgriezīsies jūsu iepriekš uzstādītajā braukšanas pozīcijā.

A I Z R AU T Ī G I E  VO LVO  R A D Ī TĀ J I 
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Mēs pavadām mašīnās daudz 
vairāk laika nekā jebkad 
iepriekš, tāpēc komforts ir vitāli 
svarīgs, lai braukšanas process 
būtu patīkams un mūsdienīgs.

GAISS, KO MĒS ELPOJAM

Taču īstam komfortam un labsajūtai ar ērtu sēdēšanu vien nepietiek, jo auto sa-

lonā elpotais gaiss arī ļoti būtiski ietekmē mūsu veselību. Diemžēl mašīnu skaita 

pieaugums uz ceļiem veicina gaisa piesārņojumu. Lai palīdzētu cīnīties pret šo 

piesārņojuma pieaugumu un izveidotu perfektu salona iekšējo klimatu, mēs tes-

tējam Volvo klimata sistēmas gan vissiltāko, gan visaukstāko klimatu apstākļos uz 

mūsu planētas. Vajadzīgās temperatūras un gaisa cirkulācijas uzturēšana ir vitāli 

svarīga ikviena autovadītāja un pasažiera labsajūtai, nemaz nerunājot par šī fakto-

ra svarīgumu drošības ziņā, jo tas palīdz vadītājam saglabāt možumu un modrību.

Saskaņā ar neatkarīgu testu rezultātiem, Interior Air Quality System (Salona 

gaisa kvalitātes sistēma), ar ko aprīkoti jaunākie Volvo modeļi, sākot ar pilnībā 

jauno XC90, ir visefektīvākā no tirgū pieejamajām. Šī sistēma ir aprīkota ar sen-

soru, kas mēra automobilī ieplūstošā gaisa kvalitāti. Ja tas konstatē kaitīgas 

vielas, tas noslēdz visu ārējā gaisa piekļuvi un aktivizē recirkulācijas sistēmu.

Tas nozīmē, ka, braucot stipri piesārņotos apvidos, gaiss automobiļa iekšie-

nē bieži ir tīrāks nekā āra gaiss. Viss automobilī ieplūstošais gaiss iziet caur uni-

kālu multi-filtru, kas samazina putekļu, ziedputekšņu un citu daļiņu daudzumu. 

Tas arī atbrīvo gaisu no tādiem kaitīgiem piemaisījumiem kā izplūdes gāzes un 

mazina tādas ķīmiskas smaržas kā vējstikla tīrīšanas līdzekļa aromāts. Turklāt, lai 

sniegtu iespēju ikvienam pasažierim baudīt lielisku iekšējo klimatu, ir pieejama 

četru zonu klimata kontroles sistēma. Tā ļauj dažādās vietās sēdošajiem pasa-

žieriem noregulēt klimata uzstādījumus atbilstoši tieši savām vēlmēm.

Ņemot vērā visu, ko esam uzzinājuši no jaunākajiem pētījumiem ergono-

mikas jomā, un apvienojot to ar mūsdienīgākajām komforta un dizaina tehnolo-

ģijām, mēs esam izveidojuši jaunas paaudzes Volvo Cars salonus, kas piedāvā 

vadītājiem un pasažieriem vairāk ērtību nekā jebkad iepriekš. Tagad, līdz ar labi 

zināmo Volvo unikālo drošību un veiktspēju, varēsiet iepazīt dažādas inovatīvas 

iespējas un funkcijas, kas uzlabos komfortu, veicinās labsajūtu un kopumā radīs 

priecīgāku un veselīgāku sajūtu, sēžot pie stūres. 

A I Z R AU T Ī G I E  VO LVO  R A D Ī TĀ J I 

VĒLIES UZZINĀT VAIRĀK  
PAR MŪSU KOMFORTA INOVĀCIJĀM?
Uzzini visu par Volvo filosofiju volvocars.com
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VIENKĀRŠĪBAS SKAISTUMS 
JAUNAIS VOLVO S90

Līdz ar jaunā S90 modeļa atklāšanu Volvo Cars uzsācis jaunu, aizraujošu laikmetu skandināvu dizaina vēstu-
rē. Jaunais Volvo S90, kas paredzēts dedzīgiem braukšanas prieka baudītājiem, kuri spēj novērtēt inovācijas, 
ilustrē arī jaunu, atturīgu tendenci zviedru greznības jomā, kas ikvienam šķitīs draudzīga un iepriecinoša. No 
elegantā, pagarinātā ārējā dizaina līdz rūpīgi izstrādātajam salonam – jaunais S90 ir skaists luksusa sedans, 
kas jāredz savām acīm, lai noticētu tā izcilībai.



VOLVO  
IKONAS  

IEDVESMOTS

Lepnais, augstais, plūstošais 
radiatora režģis, tapis, 

iedvesmojoties no ikoniskās 
P1800 kupejas. 

SPĒCĪGS 
MANTOJUMS

Ar tādiem unikāliem un stilīgiem 
elementiem kā mūsu raksturīgā 
dizaina LED priekšējie lukturi un 
kristāla ātrumu pārslēgs – zviedru 
stikla ražotāju Orrefors roku darbs 

– mūsu lepnais zviedru dizaina 
tradīciju mantojums labi redzams 

gan ārpusē, gan iekšpusē.

AUTOVADĪTĀJU 
ĒRTĪBĀM

Skaidrais, nepieblīvētais 
instrumentu panelis un centrālā 
konsole novietoti slīpi uz vadītāja 

pusi, vēl vairāk atvieglojot 
braukšanu, un perfektā harmonijā 
saskan ar pārējo salona dizainu.



MAZAJIEM



Mēs vēlamies, lai ikviens mūsu automobiļu pasažieris baudītu vienlīdz augsta 

līmeņa greznību, komfortu un drošību. Mūsu jaunā, ekskluzīvā bērnu sēdeklīšu 

sērija izstrādāta, lai palīdzētu visjaunākajiem Volvo cienītājiem justies droši un 

bezrūpīgi, lai varētu brīvi baudīt ceļojumu kopā ar ģimeni un draugiem.

JAUNĀS PAAUDZES DZIMŠANA
Volvo Cars bērnu sēdeklīšu jaunā paaudze ieraudzīja dienasgaismu vienlaikus 

ar pilnībā jaunā Volvo XC90 izlaidi. Kad pienāca laiks izvēlēties jaunajā sērijā 

iekļaujamos sēdeklīšus, tika izlemts, ka līdz ar ierasto, nomierinoši augsto 

drošības līmeni, kas allaž raksturo Volvo Cars, šoreiz īpaša uzmanība jāpievērš 

lielāka komforta sagādāšanai bērniem. Jaunie bērnu sēdeklīši arī iegūs jaunu, 

greznāku izskatu, kas ļaus tiem pilnībā iekļauties auto salona dizainā.

“Uz aizmuguri vērstus bērnu sēdeklīšus ir diezgan neērti lietot. Tāpēc mēs 

koncentrējām visu uzmanību tādu bērnu sēdeklīšu atrašanai, kas atbilstu mūsu 

klientu specifiskajām vajadzībām. Mūsu izvēlētie bērnu sēdeklīši ir ērti lietojami, 

vieglāki un aprīkoti ar tādām papildu komforta funkcijām kā lielāka slīpuma 

regulēšanas opcija labākai atpūtai un miegam,” skaidro Volvo Cars produktu 

menedžere Katrīna Mildinga. Viņa uzskata, ka lielāka komforta sagādāšana 

bērniem nāk par labu visiem. “Apmierināts bērns, kurš var ērti atpūsties un 

izgulēties, noteikti uzvedīsies mierīgāk, klusāk un brauciena laikā mazāk traucēs 

pieaugušos.”

KOMFORTA NOSLĒPUMS
Lai izveidotu tādu bērnu sēdeklīšu sēriju, kas gan komfortabli, grezni un droši 

bērniem, gan arī ērti un viegli lietojami pieaugušajiem, Volvo Cars izvēlējās tikai 

augstākās kvalitātes materiālus.

“Katra jaunā bērnu sēdeklīša dizainam harmoniski jāsaskan ar automobiļa 

salonu,” uzsver Volvo Cars viceprezidente krāsu un materiālu dizaina jomā Eba 

Marija Tunberga. “Mēs vēlamies, lai tie izskatās kā neatņemama salona daļa.”

Dabīgo materiālu izmantošana (80% vilna) bērnu sēdeklīšu izstrādē ir 

unikāls piemērs automobiļu ražošanā, taču Volvo Cars izvēlējās visus materiālus 

ļoti pamatotu iemeslu dēļ.

Vilnai piemīt unikālas īpašības, kas ļauj bērniem brauciena laikā baudīt izcilu 

komfortu. Vilnas izvēlei ir arī daudzas citas priekšrocības, kādu trūkst citiem 

bērnu sēdeklīšiem. “Vilna ir ilgtspējīga, tā ir mīksta un saudzīga ādai. Tā sniedz 

komfortablu sajūtu gan siltos, gan aukstos laika apstākļos, un tai piemīt dabiska 

spēja atgrūst netīrumus. Polsterējumu var arī noņemt un mazgāt veļas mašīnā”, 

stāsta Katrīna Mildinga.

KVALITĀTES UN RŪPĪGA DARBA APVIENOJUMS
Jaunās paaudzes bērnu sēdeklīši būs lieliski pieskaņoti pasažieru nodalījuma 

grīdas paklājiņiem un automobiļa mazajiem slēdžiem gan tad, ja izvēlēsieties 

gaišo vai Amber salona dizainu. Citas interesantas dizaina detaļas ir izšūtais, 

organiskais nošuvju raksts uz sēdeklīšu ieliktņiem un dekoratīvās vīles, kuras vēl 

vairāk uzsver smalka, ekskluzīva roku darba iespaidu.

Taču vissvarīgākais, runājot par Volvo Cars bērnu drošības aprīkojuma jauno 

paaudzi, ir tas, ka tās izstrādē uzmanības centrā vienmēr ir pats bērns. Kāpēc tad 

mainīt ilggadējus paradumus?

KĀ TOS VĒRTĒ EKSPERTI?
              Tallula, 8 gadi, Anelka, 6 gadi, Milani, 6 gadi: kas attiecas uz bērnu komfortu,  viņi ir īstie 
lietpratēji. Mēs nolēmām pārbaudīt viņu ekspertu pieredzi un ļāvām izmēģināt mūsu jaunās paaudzes 
bērnu sēdeklīšus. Uzziniet viņu vērtējumu, noskatoties mūsu uzņemto filmu volvocars.com. Turpat 
varēsiet izmēģināt mūsu jauno bērnu sēdeklīšu konfiguratoru, lai atrastu saviem mazajiem ceļotājiem 
vispiemērotāko sēdeklīti.

MAZAJIEM
B Ē R N U  S Ē D E K L Ī Š I  J AU N A J A I  PA AU D Z E I

GREZNĪBA

CEĻOTĀJIEM
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RAŽA VISAI PASAULEI

Svalbardas Globālā sēklu glabātava, kas atrodas Ziemeļpolam 

vistuvākajā pilsētā Longjerbjenā uz Norvēģijas attālā Svalbardas 

arhipelāga, paslēpta dziļi kalnā un izskatās drīzāk pēc kāda ļaun-

daru vadoņa slepenā štāba, nevis potenciāla cilvēces glābiņa.

Ar optisko šķiedru displeju virs ieejas aprīkotā Svalbardas 

Globālā sēklu glabātava mirgo un spīd kā cerību bāka uz skaistās, 

bet nežēlīgi skarbās ziemeļu ainavas fona. Šī glabātava, ko ne-

oficiāli dēvē par Pastardienas slēptuvi vai Pastardienas bunkuru, 

ir starptautiska gēnu banka, paredzēta pasaules vērtīgāko sēklu 

glabāšanai, lai paglābtu mūs no bada, ja notiktu visļaunākais.

Norvēģijas arhipelāgs varbūt nešķitīs piemērotākā vieta, kur 

varētu glabāt cilvēces glābšanai paredzētu labību, taču tieši Sval-

bardas salto un skarbo dabas apstākļu un unikālā ģeogrāfiskā 

novietojuma dēļ tā ir ideāli piemērota pasaules glābiņam pare-

dzētās ražas glabāšanai.

Glabātava atrodas diezgan augstu virs jūras līmeņa, kalna 

dzīlēs, kurš ir tik izolēts, ka pat tad, ja Grenlandē un Antarktīdā 

izkustu viss sauszemes ledus un celtos jūras līmenis, glabātava 

joprojām atrastos drošībā virs ūdens. Tās iekšienē gandrīz miljons 

dažādu labības augu šķirņu glabājas mūžīgajā sasalumā, kas ap-

ņem 125 metru dziļumā pamatiezī iebūvēto glabātavu. Sēklas ir 

ievietotas ar etiķetēm apzīmētās kastēs, kas sakrautas rindās uz 

alumīnija plauktiem, kas atrodas telpā ar pastāvīgi uzturētu mīnus 

18 grādu temperatūru. Raugoties ārā no Svalbardas glabātavas 

pār sasalušā arhipelāga plašumiem, grūti noticēt, ka šajā tumšajā, 

nedraudzīgajā vietā glabājas noslēpums, kas ļaus daudzām nāka-

majām paaudzēm iegūt bagātīgu labības ražu. Dažkārt vispārstei-

dzošākie risinājumi atrodami pašās neparastākajās vietās.

CILVĒKI NEPARASTĀS VIETĀS
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Atkārtoti pārstrādājami materiāli, nelieli izmešu apjomi un samazināts degvielas patēriņš. 
Mūsdienās par šiem jautājumiem domā visi automobiļu ražotāji. Taču 1983. gadā 
situācija bija citāda. Kad mēs izlaidām LCP 2000 – īpaši videi nekaitīgu konceptauto, 
daudzi par to brīnījās, jo tajos laikos visi vēl aizrāvās tikai ar jaudu un veiktspēju. Bet 
mēs zinājām, ka esam uz pareizā ceļa. Tagad, pēc vairāk nekā trīsdesmit gadiem, mūsu 
apņēmība ražot automobiļus, kuri aizsargā ne tikai cilvēkus, bet arī apkārtējo pasauli, ir 
stiprāka nekā jebkad.

Kad mēs 1983. gadā izlaidām Vieglo komponentu projekta (Light Component 

Project – LCP) konceptauto, Volvo Cars jau bija pazīstams kā auto ražotājs, kurš 

interesējas par inovatīviem, videi draudzīgiem risinājumiem. Tas bija galvenokārt, 

pateicoties Lambda Sond katalītiskā konvertora izgudrošanai pirms septiņiem 

gadiem. Lambda Sond bija vēsturisks sasniegums vides aizsardzībā. Konvertējot 

karstas, kaitīgas izplūdes gāzes par nekaitīgām vielām, kuras jau ir gaisa sastāvā, 

tas ļāva samazināt kaitīgo piesārņotājvielu izmešu apjomu par satriecošiem 90% 

salīdzinājumā ar standarta motoriem. Taču mūsu centieni ražot videi draudzīgus 

automobiļus ar ilgtspējīgākām metodēm sākās jau vairākas desmitgades senāk.

IZMANTOT ATKĀRTOTI, SAMAZINĀT, PĀRSTRĀDĀT

1945. gadā mēs iedibinājām apmaiņas sistēmu atjaunotajām rezerves daļām. 

Mūsdienās šī apmaiņas sistēma ir plašāka nekā jebkad un tagad jau aptver visu 

no ātrumkārbām līdz inžektoriem un elektronikas komponentiem – tie visi tiek 

rūpīgi atjaunoti pēc mūsu oriģinālajām specifikācijām. Bet kāpēc tērēt laiku un 

pūles lietotu detaļu atjaunošanai, ja ar mūsdienīgām ražošanas metodēm varētu 

ātri un viegli izgatavot pilnīgi jaunu detaļu? Tāpēc, ka atjaunotai rezerves daļai 

vajadzīgi līdz 85% mazāk izejmateriālu un par 80% mazāk enerģijas salīdzināju-

mā ar no jauna izgatavotu detaļu. Tas ļauj ietaupīt ap 300 tonnām alumīnija un 

800 tonnām tērauda gadā, kas atbilst CO2 izmešu samazinājumam par apmē-

ram 4000 tonnām. Mūsuprāt, ir gan vērts pūlēties.

Tāpēc, kad mums bija jau iedibināta efektīva atjaunoto rezerves daļu apmaiņas 

sistēma un izgudrots revolucionārs katalītiskais konvertors, īpaši videi draudzīga au-

tomobiļa izstrādi vajadzētu uztvert kā likumsakarīgu nākamo soli, nevis kā ērmīgu 

kuriozu. LCP 2000 konceptu bija iedvesmojis kāds pētījums par elektriskiem au-

tomobiļiem, ko Volvo veica 1976. gadā, un projekts ar nosaukumu Ellen, kas bija 

pētījums par maziem, ultra viegliem automobiļiem. LCP projekta mērķis bija, izman-

tojot visjaunākos materiālus un tehnoloģijas, izstrādāt progresīvu, videi draudzīgu 

automobili ar īpaši taupīgu degvielas patēriņu, ļoti drošu un gatavu ražošanai līdz 

2000. gadam – tāpēc arī tāds nosaukums. Pēc mūsdienu standartiem šie mērķi var-

būt šķiet saprātīgi un reālistiski, bet 1979. gadā tā bija gandrīz nereāla kombinācija.

Izstrādājot šo auto, tā projektā plaši tika izmantotas dažādu veidu plastma-

sas, magnēzijs un alumīnijs. Šos materiālus izvēlējāmies ne tikai tāpēc, ka tie 

bija viegli, bet arī tāpēc, ka tie bija viegli iegūstami un, vissvarīgākais, atkārtoti 

pārstrādājami. Šis auto bija paredzēts ilgai kalpošanai – vismaz vienā vai citādā 

formā. Vēl viena LCP 2000 progresīva īpašība bija motora spēja darboties ar jeb-

kādu eļļas tipa degvielu, piemēram, rapšu eļļu. Taču daudziem diez ko nepatika 

automobilis, kurš, braucot garām, mazliet ož pēc ceptiem kartupeļiem ar zivīm.

Tagad LCP 2000 ir lepni izstādīts Volvo Muzejā. Taču šis projekts joprojām 

iedvesmo mūsu centienus ražot automobiļus, vienmēr ievērojot ilgtspējības un 

vides aizsardzības apsvērumus.

Mūsdienās var atgūt metālus, eļļas, šķidrumus, gumiju un dažas plastma-

sas, kas atbilst vismaz 95% no Volvo automobiļa svara, bet 85% var atkārtoti 

pārstrādāt.

Volvo Cars Vides stratēģija tagad aptver automobiļa ietekmi uz vidi visā tā 

kalpošanas laikā – no izstrādes, ekspluatācijas un servisa līdz pārstrādei pēc 

auto nodošanas lūžņos, kad cikls sākas no jauna.

Mēs saprotam, kāda ir automobiļu ietekme uz mūsu planētas vidi. Tāpēc 

pastāvīgi cenšamies labāk izprast vidi un izstrādāt un ražot tīrākus automobiļus, 

kuri kalpo ilgāk. Jo tagad mēs uzskatām, ka nepietiek tikai ar tādu automobiļu 

izgatavošanu, kuri aizsargā vadītāju un pasažierus. Mums jārada tādi automobiļi, 

kuri spēs aizsargāt arī mūsu apkārtējo pasauli.

MŪSU STIPRĀKĀ EĻĻA  
IR AR TITĀNA SPĒKU  

CASTROL EDGE PROFESSIONAL IR EKSKLUZĪVA EĻĻA 
LIETOŠANAI VOLVO PILNVAROTO DĪLERU CENTROS
Castrol EDGE Professional, ar TITANIUM FSTTM,  patreiz ir mūsu spēcīgākā un modernākā 

motoreļļa. TITANIUM FSTTM divkāršo tās kārtiņas spēku, vienlaikus samazinot berzi. 

Katrs litrs ir atbisltošs mūsu Castrol Professional kvalitātes standartam un ir sertificēts kā 

CO2 neitrāls atbilstoši visaugstākajiem pasaules standartiem.

IT’S MORE THAN JUST OIL
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volvocars.com  ∕  collection.volvocars.com

DODOTIES CEĻĀ

IEVĒROJIET, KA VISI ŠIE PIEDERUMI NAV PIEEJAMI VISIEM VOLVO MODEĻIEM. JAUTĀJIET VIETĒJAM DĪLERIM 
VAI SKATIETIES VOLVOCARS.COM, LAI UZZINĀTU, VAI ATTIECĪGAIS PIEDERUMS IR PIEEJAMS JŪSU VOLVO.

PRIEKŠĒJĀ “AKLĀ PUNKTA” SKATA KAMERA  715 € STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBAS KAMERA  

930 €
SLĒPJU TURĒTĀJS, ALUMĪNIJA  175 €

IPAD TURĒTĀJS  753 €
Pieejams pilnībā jaunajam Volvo XC90.

PUSAUTOMĀTISKS ELEKTRISKAIS PIEKABES ĀĶIS  

1080 €
Pieejams pilnībā jaunajiem Volvo XC90, S90 un V90.

JUMTA ŠĶĒSRSSTIEŅI  208 €

BĒRNU SĒDEKLĪTIS - PALIKTNIS AR PAMATU UN 

ATZVELTNI  197 €
SARKANA DROŠĪBAS ATSLĒGA  138 €
Lai uzzinātu vairāk, jautājiet vietējam dīlerim.

ATSLĒGU KORPUSI  204 €

MAZUĻI SĒDEKLĪTIS  174 € UZ AIZMUGURI VĒRSTS BĒRNU SĒDEKLĪTIS  492 € BĒRNU SĒDEKLĪTIS - PALIKTNIS  339 €
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VOLVO CARS IZSTRĀDĀTS JUMTA BAGĀŽNIEKS 1900 € 
Vairāk pasažieru + Lielāki attālumi = Vairāk bagāžas, mazāk vietas kājām.

Šis vienādojums jāatrisina katrai ģimenei pirms došanās aizraujošā 
ekskursijā. Un kāds ir labākais risinājums? Protams, jumta bagāžnieks.

Šis mūsdienīgais un funkcionālais jumta bagāžnieks ir Volvo 
Cars speciālistu ekskluzīvi izstrādāts. Slaidais, aerodinamiskais di-
zains līdz minimumam samazina vēja pretestību, bet spīdīgi melnā 
apdare piešķir tam stilīgi sportisku raksturu. Šis jumta bagāžnieks 
izgatavots no vakuumā formētas ABS plastmasas ar dubultu pār-
klājumu īpašai stabilitātei un izturīgumam, tas ir ērti atverams no 
abām pusēm un aprīkots ar LED apgaismojumu ērtākai atvēršanai 
un aizvēršanai diennakts tumšajā laikā.

Tam komplektā ir arī mazgājams bagāžas paklājiņš, kas ieklāts 
jumta bagāžnieka dibenā, lai mazinātu troksni un neļautu bagāžai 
braukšanas laikā slīdēt apkārt. Uzstādīšanu atvieglo “Quick-grip” 
(“ātrā satvēriena”) funkcija, kas ļauj ātri piestiprināt jumta bagāžnie-
ku ar vienas rokas ergonomiska satvēriena palīdzību. Šī jumta ba-
gāžnieka ietilpība ir 350 litri, tas ir saderīgs ar visiem Volvo bagāžas 
režģiem un ir pilnībā izturējis “City Crash” testus, izturot visas Volvo 
stingrās prasības drošības un veiktspējas jomā.
Tāpēc, kad nākamreiz sastapsieties ar sen zināmo problēmu – ba-
gāžas ietilpināšanu mašīnā pirms ģimenes izbrauciena –, vienkārši 
uzstādiet Volvo Cars jumta bagāžnieku un ļaujiet mums noņemt 
smagumu no jūsu pleciem.

ĻAUJIET MUMS NEST SMAGUMUS
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BRAUKŠANA GUDRAJĀ PILSĒTĀ

I E S K AT S  N Ā KOT N E S  G U D R A JĀ S  P I L S Ē TĀ S

E
ksperti prognozē, ka 2050. gadā gandrīz 70% pasaules iedzīvotāju 

mitināsies pilsētās. Lai spētu apmierināt tik liela mēroga urbanizāci-

jas prasības, mūsu pilsētām būs ne tikai jāaug lielākām – tām būs arī 

jākļūst gudrākām. Efektīvi ilgtermiņa risinājumi tādām rītdienas prob-

lēmām kā satiksmes sastrēgumi un gaisa piesārņojums jāatrod jau 

šodien. Turklāt jaunu metožu atklāšana efektīvākai enerģijas un ap-

kārtējo platību izmantošanai tagad ir svarīgāka nekā jebkad līdz šim.

Darbs pie rītdienas problēmu risināšanas ar tehnoloģiju palīdzību jau ir sā-

cies – pamazām, pa vienam sensoram. Gudrās ielu laternas tagad ļauj pilsētas 

varasiestādēm attālināti uzraudzīt un kontrolēt ielu apgaismojumu. Tas ļauj ne 

tikai efektīvi ietaupīt enerģiju, noteiktos laikos samazinot apgaismojuma intensi-

tāti, bet arī dod iespēju inženieriem ātri un efektīvi atrast un salabot bojājumus. 

Drīz vien tiks izgudrots speciāls sensors, kas spēs risināt gandrīz ikvienu sarež-

ģītu situāciju. Tas varētu gan konstatēt un risināt tādas liela mēroga problēmas 

kā ūdensvada noplūžu vērošana un likvidēšana, automātiski noslēdzot ūdens 

padevi, gan vienkārši paziņot saimnieciskajiem dienestiem, kad jāiztukšo kāds 

atkritumu konteiners. Šāda gudra risinājuma ieviešana ir tikai laika jautājums.

Bet kāda ir mūsu automobiļu vieta šajā jaunajā, inteliģentajā vidē? Agrāk 

pilsētas tika projektētas, pieskaņojot tās mūsu automobiļiem, vai arī automo-

biļi projektēti, pieskaņojot tos pilsētām. Taču šodien, gudro pilsētu laikmeta 

priekšvakarā, vislabākais veids, kā pilnībā izmantot mūsu auto iespējas, ir, vei-

dojot kontaktu ar apkārtni un sadarbojoties ar līdzcilvēkiem. Volvo Cars pašlaik 

nodarbojas ar dažādiem inovatīviem risinājumiem, kuru pamatā ir komunikāci-

jas, autonomās autobraukšanas tehnoloģija un elektrifikācija, ar mērķi aktivizēt 

transporta plūsmu, mazināt gaisa piesārņojumu un uzlabot vispārējo dzīves 

kvalitāti nākotnes gudrajās pilsētās.

Pašlaik tiek izstrādāti dažādi auto komunikāciju pakalpojumi, kuros varētu 

izmantot automobilī pieejamos iekšējos datus un Volvo Cloud. Šie pakalpoju-

mi ir unikāli izstrādāti darbībai kopīgi ar gudrās pilsētas tehnoloģijām, un ar 

to palīdzību varēs uzlabot satiksmes plūsmas pārvaldību, optimizējot luksoforu 

darbību un ātruma ierobežojumus, kā arī piedāvājot sastrēgumu apbrauk-

šanas ieteikumus uz reālā laika ziņojumu pamata par satiksmes situā-

ciju. Varētu izplatīt arī citu svarīgu informāciju, piemēram, reālā laika 

brīdinājumus par nelabvēlīgiem laika apstākļiem, bīstamiem ceļa posmiem vai 

citu satiksmes dalībnieku pārgalvīgu braukšanu.

Ar komunikācijām aprīkotie automobiļi varētu pat pamanīt slidenus ceļa 

posmus un ziņot par tiem citiem autovadītājiem, turklāt pavēstot šo informāciju 

arī saziņas tīklā iekļautajām ielu apgaismes laternām, lai tās izgaismotu bīsta-

mos ceļa posmus citādā krāsā, brīdinot vadītājus par iespējamajiem draudiem.

Taču ar komunikācijām aprīkotie automobiļi nav vienīgie, kas nākotnē spē-

tu pārveidot braukšanu pilsētā, jo svarīga loma paredzēta arī pašbraucošajiem 

automobiļiem. Volvo Cars pašlaik sadarbībā ar Gēteborgas pilsētu izstrādā 

jaunu projektu ar mērķi izpētīt, kā pašbraucoši auto varētu atvieglot dzīvi pil-

sētniekiem. Saskaņā ar projektu “Patstāvīgi stāvvietā novietojošies automobiļi 

– autostāvvieta kā pieejamības problēma ilgtspējīgā pilsētas attīstībā”, cilvēks 

varēs izkāpt no auto vajadzīgajā vietā, bet tas patstāvīgi brauks tālāk un no-

vietosies stāvēšanai speciāli ierīkotā vietā. Tad vairs nebūs vajadzības ierīkot 

stāvlaukumu pie katras biroju ēkas, uzņēmuma vai tirdzniecības centra, atbrī-

vojot daudz vietas, ko varēs apbūvēt visiem izdevīgā veidā. Pašbraucošajiem 

automobiļiem ne tikai vajadzēs mazāk vietas, bet tie arī ļaus samazināt gaisa 

piesārņojumu rosīgajā pilsētas centrā un veicinās labāku satiksmes drošību, 

neveicot lielas izmaiņas pilsētas infrastruktūrā.

Vēl viens būtisks jaunievedums, kas nākotnē palīdzēs uzlabot braukšanu 

pilsētā, ir elektrifikācijas attīstība. Elektromobiļi, kas piedāvā augstu veiktspēju, 

izmešu samazinājumu un mazāku troksni, ir ideāli piemēroti gudrai braukšanai 

pilsētā. Jau sākusies pāreja uz pilnībā elektriskiem automobiļiem, un piepra-

sījums pēc tiem tikai pieaugs, kad beidzot tiks ieviesta globāli standartizēta 

uzlādes sistēma ar regulāras un ātras uzlādes iespējām. Volvo Cars plāno izlaist 

pirmo pilnībā elektrisko Volvo auto 2019. gadā.

Gudra mobilitāte, gudras tehnoloģijas, gudras ēkas un gudri iedzīvotāji. Tie ir 

tikai daži no kritērijiem, kas jāievieš pilsētā, lai tā varētu vismaz sākt pretendēt uz 

“gudras pilsētas” nosaukumu. Taču, ieskatoties šajā sarakstā, mēs skaidri redzē-

jām šo prasību radniecību ar jaunāko Volvo automobiļu sēriju. Vienu gan varam 

apliecināt droši: attīstoties arvien sarežģītākām tehnoloģijām un pasaules pil-

sētām kļūstot arvien gudrākām, mūsu automobiļi bez grūtībām tiks līdzi šim 

procesam. Drīzāk pat mums dažkārt ir jāgaida, kamēr pasaule panāks mūs.28

INSPIRED BY



MŪSU NĀKOTNES DOMĀŠANA
Uzziniet vairāk par to volvocars.com

GUDRĀS PILSĒTAS RISINĀJUMI  
Lai pārvietotos un orientētos nākotnes gudrajās pilsētās, jums būs 
iespēja labāk sazināties un mijiedarboties ar savu Volvo un tā ap-
kārtni. Iepazīstinām tikai ar dažām no mūsu jaunākajām inovācijām, 
kas izstrādātas, lai nākotnē padarītu jūsu braukšanu ar Volvo vēl 
patīkamāku.

Concept 26 – šis risinājums, kas nosaukts atbilstoši vidējam laikam, 
kādu autovadītāji pavada ceļā uz darbu , izstrādāts, lai vadītāji varētu 
baudīt patīkamāku ikdienas braucienu, kad būs pieejams pilnībā au-
tonoms braukšanas režīms. Kad vadītājs vēlēsies deleģēt braukšanu 
automobilim, stūre tiks ievilkta konsolē, sēdeklis nolaidīsies zemāk, 
un no instrumentu paneļa parādīsies liels displejs, kurā vadītājs varēs 
pēc savas izvēles skatīties interneta medijus, klausīties mūziku vai 
tāpat vien atpūsties.

Microsoft Band 2 – tā ir valkājama ierīce, kas izskatās pēc smalka 
digitālā rokas pulksteņa un ļauj vadītājam attālināti sazināties ar savu 
auto un kontrolēt to vienkārši ar balss palīdzību. Tagad jūs varēsiet ar 
šī rokas pulksteņa palīdzību no mājām uzrunāt savu Volvo, piemēram, 
likt jau iepriekš ieslēgt sildītāju, aizslēgt durvis vai izdevīgi ieprogram-
mēt navigācijas sistēmu, lai jau iekāpšanas brīdī būtu pilnīgā gatavībā 
doties ceļā.

Microsoft HoloLens – Volvo Cars izstrādāja HoloLens sadarbībā ar 
Microsoft: tās ir jaudīgas virtuālās brilles, kuras apvieno hologram-
mas ar fizisko pasauli. Nākotnē HoloLens ļaus izmantot papildinātu 
realitāti, lai varētu izvēlēties sev vistīkamāko Volvo – izpētīt krāsas, 
riteņu diskus vai arī gūt labāku izpratni par pieejamajām funkcijām, 
pakalpojumiem un opcijām. Citas turpmākas Volvo Cars un Microsoft 
sadarbības jomas varētu būt saistītas ar autonomās braukšanas 
tehnoloģijām un ar komunikācijām aprīkoto automobiļu ģenerēto 
datu izmantošana jaunu pakalpojumu veidošanai.
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Kā tad mēs varētu atvieglot jums dzīvi, uzturot jūsu auto ideālā kārtībā ar iespē-
jami mazākiem pūliņiem no jūsu puses? Vispirms jau mēs cenšamies, lai visus 
jūsu auto nepieciešamos darbus – tehnisko apkopi, remontu, riepu nomaiņu, 
vējstikla nomaiņu, gaisa kondicionētāja apkopi vai tīrīšanu – varētu veikt vienu-
viet: autorizētajā Volvo darbnīcā. Tiešu tur arī jūsu Volvo ir garantēta vislabākā 
iespējamā darba kvalitāte, jo to veiks Volvo apmācīti eksperti, izmantojot Volvo 
oriģinālās rezerves daļas, kuras, bez šaubām, kalpos visilgāk un visdrošāk.

TEHNISKĀ APKOPE AR PAPILDU IEGUVUMIEM

Mēs esam arī papildinājuši Volvo regulāro tehnisko apkopi ar vairākām “eks-
trām” jeb papildu pakalpojumiem. Mēs ikreiz atjauninām automobiļa program-
matūru uz jaunāko versiju, un līdz ar to jūsu Volvo pēc katras tehniskās apkopes 
kļūst mazliet gudrāks. Mēs pagarinām jūsu Volvo palīdzības dienesta servisu 
(Assistance) atkal par 12 mēnešiem, lai jums būtu nodrošināta palīdzība visu 
diennakti, ja gadītos kāda kļūme. Mēs veicam jūsu automobilim papildu “vese-
lības pārbaudi”, diagnostiku drošības sistēmām un arī akumulatoram. Jums tiks 
norīkota arī individuāla servisa kontaktpersona, kas palīdzēs atrast alternatīvu 
transportlīdzekli tehniskās apkopes veikšanas laikā, ja tas būs nepieciešams. 

Tas viss jau vairākus gadus tiek piedāvāts Volvo darbnīcās visās pasaules val-
stīs, ar dažām vietējām variācijām papildu ieguvumu konkrētajā izpausmē.

Šāds ir mūsu darbnīcas pamata piedāvājums. Mēs vēlamies, lai Volvo 
darbnīca nodrošinātu visu, kas vien jums var būt vajadzīgs, turklāt visvienkār-
šākajā iespējamajā veidā. Šo taktiku mēs saucam par Service by Volvo (Volvo 
serviss). Runājot tieši par “visvienkāršāko iespējamo veidu”, kāds varētu ie-
bilst, ka galarezultātā vislabāk būtu tad, ja auto tehnisko apkopi varētu veikt tā, 
lai īpašniekam nebūtu jādara pilnīgi nekas. Ja mēs paši sekotu līdzi apkopes 
intervāliem un veiktu to, netraucējot īpašnieku, piemēram, uz dažām stundām 
“aizņemoties” auto, kamēr īpašnieks atrodas darbā, un pēc tam atdodot tieši 
īstajā brīdī, lai tas varētu braukt mājās ar svaigi salabotu, spožu, tīru auto, kam 
varbūt arī pilnībā uzpildīta degvielas tvertne.

Līdz tam mēs vēl neesam nonākuši, taču cenšamies. Bet pagaidām mēs 
meklējam citus veidus, kā uzlabot mūsu Service by Volvo taktiku jaunā, aug-
stākā līmenī, revolucionāri pārvēršot visu tehniskās apkopes procesu. Pašlaik 
Volvo Cars ir pirmais uzņēmums automobiļu industrijā, kurš veic auto darb-
nīcu darba stila radikālas izmaiņas. Un saskaņā ar mūsu filosofiju viss tiek 
darīts tikai ar vienu mērķi – lai būtu labāk jums.

SERVICE  
BY VOLVO

S E R V I S S ,  K A S  AT V I E G L O  C I LV Ē K I E M  D Z Ī V I

Visu “ekstru” iekļaušana tehniskajā apkopē Volvo darbnīcā vēl ir tikai sākums. Mēs esam uzsākuši auto darbnīcas 
apmeklējuma reformu procesu, lai padarītu to vienkāršāku, ātrāku un ērtāku nekā jebkad. Tas tiek darīts tāpēc, ka Volvo 
galvenais mērķis ir atrast jaunas iespējas, kā atvieglot cilvēkiem dzīvi. Gan ar automobiļu, gan servisa palīdzību.



S E R V I C E  BY  VO LVO

VISPIRMS MĒS JAUTĀJĀM KLIENTU VĒLMES

Vairākus gadus mēs veicām aptauju mūsu darbnīcas apmeklējošo Volvo vadī-

tāju vidū. Un, kad bijām izanalizējuši 1 600 000 klientu atsauksmes, uzzinājām, 

kas šiem cilvēkiem ir vissvarīgākās ir trīs lietas – laiks. Visu problēmu pilnīga 

atrisināšana. Un labas attiecības ar darbnīcu, spēja droši uzticēties tai.

Tad nu mēs sākām nopietni apdomāt, kā varētu optimizēt visus šos trīs 

aspektus. Un atrastajam risinājumam pamatā arī bija trīs faktori – mums jāsāk 

strādāt komandās, līdzīgi kā Pirmās Formulas pitstopā, lai automobilis ātrāk 

būtu kārtībā. Mums jāsāk strādāt ar “taupības” metodēm, kas bieži tiek izman-

totas mūsdienīgā ražošanā, lai varētu strādāt gudrāk un nodrošināt, lai vienmēr 

viss jau pirmajā reizē tiktu izdarīts kā pienākas. Un mums jāsāk ar individuāliem 

servisa tehniķiem, lai mūsu klienti vienmēr varētu runāt tieši ar to cilvēku, kurš 

veic darbu ar automobili.

PĒC TAM SĀKĀM IEVIEST PĀRMAIŅAS

To visu paveikt nebija viegli. Darba organizācija auto darbnīcās bija palikusi 

gandrīz nemainīga vēl kopš auto izgudrošanas laikiem – katrs tehniķis vienatnē 

strādāja ar katru automobili. Mēs nolēmām pārveidot arī darbnīcu izskatu, pada-

rot darba vietas gaišākas, plašākas un mūsdienīgākas, bet tām līdzās ierīkojām 

ērtas atpūtas telpas, no kurām klienti varēja caur stiklu vērot darba norisi.

Visur, kur tiek ieviests šis jaunais iekārtojums, rezultāti ir skaidri. Vairākums 

klientu labprāt ir ar mieru gaidīt savu auto, ja jau darbs tagad tiek paveikts div-

reiz ātrāk. Viņi var mierīgi pasēdēt atpūtas telpā pie kafijas tases un žurnāliem, 

lai nebūtu jābraukā turp un atpakaļ uz darbnīcu. Klienti arī priecājas par iespēju 

runāt ar individuālo servisa tehniķi, jo šādi var atvieglot procesu un mazināt 

pārpratumu risku. Pēc pārmaiņām veikto aptauju rezultāti liecina, ka klientu 

pozitīvais vērtējums mūsu darbnīcām ievērojami pieaudzis.

VISSVARĪGĀKIE VIENMĒR IR CILVĒKI

Mēs firmā Volvo Cars uzskatām, ka izcilu servisu spēj sniegt tikai cilvēki, kuri 

mīl savu darbu. Tāpēc mēs ne tikai uzlabojam apstākļus darbavietā, bet arī 

paaugstinām tehniķa amata lomu, piešķirot tam daudz lielāku atbildību. Volvo 

individuālie servisa tehniķi ir ne tikai augsti kvalificēti mūsdienu automobiļu 

tehnoloģiju un mūsdienu sarežģītās elektronikas jomā, bet arī prot profesionāli 

pārvaldīt savus plānošanas un darba procesus, kā arī apkalpot klientus. Tas ir 

ļoti kvalificēts amats, atšķirīgs no tradicionālās automehāniķa lomas, un mēs 

tiešām lepojamies ar izcili kompetentajiem un uzticamajiem Volvo tehniķiem.

Turklāt, tā kā tehniķi strādā kopā nevis pa vienam, tie var vienmērīgi sadalīt 

darbus savā starpā un pastāvīgi mācīties cits no cita. Rezultātā darbinieki ir 

apmierinātāki ar dzīvi, nemitīgi uzlabo savas prasmes un lepojas ar savu darbu. 

Bet tas savukārt uzlabo kopējo kvalitāti un efektivitāti. Līdz ar to Volvo darbnīcas 

tiek uzskatītas par īpaši pievilcīgām darbavietām, tāpēc mums ir vieglāk atrast 

un pieņemt darbā vislabākos tehniķus. Veidojas pozitīvas spirāles efekts, kas 

ir viens no svarīgajiem faktoriem, kuri ļauj mums radīt Service by Volvo unikālo 

piedāvājumu, kāds nav pieejams neviena cita auto ražotāja darbnīcās.

TĀDS IR VOLVO DARBA STILS

Līdz visu Volvo darbnīcu pārejai uz jauno darba formātu vēl paies daži gadi. 

Taču stratēģija, ka pirmajā vietā ir cilvēks – gan mūsu klienti, gan Volvo dīleru 

punktu darbinieki –, jau ir ieviesta. Patiesas rūpes par cilvēku, viņa vajadzību 

paredzēšana un izpilde – tāds vienmēr ir bijis Volvo mērķis gan attiecībā uz 

automobiļiem, gan servisu. Tāpēc jau tagad, bet nākotnē vēl jo vairāk varēsiet 

baudīt individuālu un efektīvu, servisu ar patiesām rūpēm ne tikai par jūsu auto, 

bet arī par jums. Īsi sakot: Service by Volvo. 

Rūpes, kas atmaksājas – īpaša servisa programma 
automobiļiem, kas vecāki par 3 gadiem

Uzaicinām veikt detalizētu jūsu Volvo Vizuālo Pārbaudi
par īpašu cenu 9,49 € (parasti cena 35,00 €)

Pārbaudes laikā tiks veikta: bremžu sistēmas pārbaude, ārējā 
apgaismojuma pārbaude un regulēšana (ja nepieciešams), 

lukturu un priekšējā stikla apskalošanas sistēmas pārbaude, 
tehnisko šķidrumu līmeņu pārbaude un papildināšana, riepu 
stāvokļa novērtēšana, piekares, stūres mehānisma pārbaude 

un citu nozīmīgu automobiļu mezglu pārbaude.

IZDEVĪGI – VOLVO VIZUĀLĀS PĀRBAUDES LAIKĀ 
ATKLĀTO PIEKARES UN BREMŽU SISTĒMAS 

NEATBILSTĪBU NOVĒRŠANAI PIEDĀVĀJAM
30% ATLAIDI SERVISA DARBIEM UN NEPIECIEŠAMAJĀM 

VOLVO ORIĢINĀLAJĀM REZERVES DAĻĀM!

Ziema bez pārsteigumiem

Piedāvājam īpašus nosacījumus zobsiksnas komplekta
maiņai, kas paredz sekojošu detaļu un materiālu nomaiņu: 

zobsiksna un palīgsiksna, spriegotājruļļi un palīgruļļi, dzinēja 
eļļa, eļļas fi ltrs, salona fi ltrs, gaisa fi ltrs, degvielas fi ltrs.

PĀRLIECINIETIES PAR SAVA VOLVO DZINĒJA 
ZOBSIKSNAS STĀVOKLI UN NEPIECIEŠAMĪBAS 

GADĪJUMĀ VEICIET TĀS SAVLAICĪGU NOMAIŅU.

Cena no 588,00 €* (pilnā cena 859,00 €)

PARŪPĒJIETIES PAR SAVU
AUTOMOBILI ARĪ ZIEMĀ!

*Precīzu informāciju par nosacījumiem tieši jūsu Volvo jautājiet servisa personālam.



S E R V I C E  BY  VO LVO

Rūpes, kas atmaksājas – īpaša servisa programma 
automobiļiem, kas vecāki par 3 gadiem

Uzaicinām veikt detalizētu jūsu Volvo Vizuālo Pārbaudi
par īpašu cenu 9,49 € (parasti cena 35,00 €)

Pārbaudes laikā tiks veikta: bremžu sistēmas pārbaude, ārējā 
apgaismojuma pārbaude un regulēšana (ja nepieciešams), 

lukturu un priekšējā stikla apskalošanas sistēmas pārbaude, 
tehnisko šķidrumu līmeņu pārbaude un papildināšana, riepu 
stāvokļa novērtēšana, piekares, stūres mehānisma pārbaude 

un citu nozīmīgu automobiļu mezglu pārbaude.

IZDEVĪGI – VOLVO VIZUĀLĀS PĀRBAUDES LAIKĀ 
ATKLĀTO PIEKARES UN BREMŽU SISTĒMAS 

NEATBILSTĪBU NOVĒRŠANAI PIEDĀVĀJAM
30% ATLAIDI SERVISA DARBIEM UN NEPIECIEŠAMAJĀM 

VOLVO ORIĢINĀLAJĀM REZERVES DAĻĀM!

Ziema bez pārsteigumiem

Piedāvājam īpašus nosacījumus zobsiksnas komplekta
maiņai, kas paredz sekojošu detaļu un materiālu nomaiņu: 

zobsiksna un palīgsiksna, spriegotājruļļi un palīgruļļi, dzinēja 
eļļa, eļļas fi ltrs, salona fi ltrs, gaisa fi ltrs, degvielas fi ltrs.

PĀRLIECINIETIES PAR SAVA VOLVO DZINĒJA 
ZOBSIKSNAS STĀVOKLI UN NEPIECIEŠAMĪBAS 

GADĪJUMĀ VEICIET TĀS SAVLAICĪGU NOMAIŅU.

Cena no 588,00 €* (pilnā cena 859,00 €)

PARŪPĒJIETIES PAR SAVU
AUTOMOBILI ARĪ ZIEMĀ!

*Precīzu informāciju par nosacījumiem tieši jūsu Volvo jautājiet servisa personālam.



TESTĒTI EKSTRĒMOS APSTĀKĻOS

VO LVO  C O M P L E T E  Z I E M A S  R I T E Ņ I

Pat ja šoziem neplānojat braucienus bezceļu apstākļos, automobilis tomēr 

jāsagatavo visbargākajiem ziemas laika apstākļiem. Un vislabākais veids, kā 

nodrošināt, lai jūsu Volvo stingri turas uz ceļa, kad temperatūra noslīd zem 

-7°C, ir Volvo ziemas riepu komplekta iegāde.

Tikai Volvo Cars ekspertiem ir visas zināšanas, lai varētu ieteikt ziemas 

riepas, kuras ir perfekti piemērotas jūsu automobilim un jūsu braukšanas 

stilam, – tādas riepas, kuras uzlabos jūsu auto veiktspēju, tomēr netraucējot 

iebūvēto drošības sistēmu darbību un neapdraudot pasažieru drošību.

Mūsu speciālisti ieguvuši zināšanas, ilgus gadus testējot un izmēģinot 

ziemas riepas visbargākajos un skarbākajos apstākļos, – gan testējot vadā-

mību un saķeri uz aizsaluša ezera ledus tikai mazliet uz dienvidiem no Polārā 

loka, gan optimālas stabilitātes un stūrēšanas reakcijas meklējumos mūsu 

izcili mūsdienīgajā testu trasē Zviedrijas dienvidos.

Šāds testēšanas līmenis varbūt šķitīs ekstrēms, taču mēs zinām, ka tas ir 

nepieciešams, lai nodrošinātu ikvienas ziemas riepas atbilstību mūsu sting-

rajām prasībām attiecībā uz kvalitāti, veiktspēju un drošību. Taču šie standarti 

attiecas ne tikai uz mums. Mēs vēlamies, lai arī mūsu partneri un piegādā-

tāji tikpat apņēmīgi censtos sasniegt augstāko kvalitātes un drošības līmeni. 

Tāpēc, ja kāda ziemas riepa saņem Volvo Cars apstiprinājuma zīmogu, varat 

droši ticēt, ka tā nepievils.

Tikai Volvo Cars ekspertiem ir visas 
zināšanas, lai varētu ieteikt ziemas 
riepas, kuras ir perfekti piemērotas jūsu 
automobilim un jūsu braukšanas stilam.

APRĪKO ZIEMU
Dzinēja aizsargpannas, dubļu sargi, paklāji, bagāžas nodalījuma 
paklājs, dzinēja priekšapsildes programmatūra ar attālinātu 
vadību. Tās ir tikai dažas no lietām, kas palīdzēs jums un jūsu 
Volvo būt gataviem ikvienam ziemas pārbaudījumam. 

25% ATLAIDE VOLVO ORIĢINĀLAJIEM ZIEMAS AKSESUĀRIEM!* 

* Par visu Volvo ziemas aksesuāru piedāvājumu un precīzu 
interesējošo cenu jautājiet savam rezerves daļu pārdevējam.



ZIEMAS RITEŅU KOMPLEKTS, 
8 SPIEĶI SUDRABA KRĀSĀ 21" 4313 €

PILNĪBĀ JAUNAIS VOLVO XC90 T8,
PILNĪBĀ JAUNAIS XC90 TWIN ENGINE T8.

ZIEMAS RITEŅU KOMPLEKTS  
5 DUBULTIE SPIEĶI MATĒTI MELNĀ KRĀSĀ 21" 4181 €

VOLVO V90/S90.

ZIEMAS RITEŅU KOMPLEKTS 17" 2349 €
VOLVO V40 CROSS COUNTRY.

JAUNPIENĀCĒJS MŪSU SAIMĒ

Mūsu ziemas riepu piedāvājuma jaunākais papildinājums – jaunās sportiskās 

Nokian WR A4 – pārliecinoši atbilda mūsu prasībām. Nokian WR A4, kas iz-

turējušas ražotāju testus Somijas Lapzemes ekstrēmajos apstākļos sarežģī-

tā testu trasē, iesauktā par “Balto elli”, apvieno augstas veiktspējas vadāmību 

ar uzticamu saķeri ziemas apstākļos, lai nodrošinātu līdzsvarotu braukšanu 

sniegā, šķīdonī, spēcīgā lietū vai uz sausa, saulē saplaisājuša asfalta.

NOKIAN WR A4

Performance Traction Silica gumijas savienojums – nodrošina precīzu 

saķeri, izcilu pretestību nodilumam un nelielu degvielas patēriņu.

Functional Performance siping – siping ir šauru iegriezumu veidošanas 

process šķērsām pār gumijas virsmu, lai uzlabotu saķeri slapjos vai apledo-

juma apstākļos. Katram laukumam, protektora blokam un sipe protektora 

rakstā ir sava, datorizēti optimizēta loma.

Silent Sidewell tehnoloģija – uzlabo braukšanas komfortu un aktīvi filtrē 

skaņu un vibrācijas, kas rodas uz ceļa virsmas.

Coanda tehnoloģija – mazina akvaplanēšanas risku, efektīvāk novirzot 

ūdens plūsmu šķērseniskajās rieviņās.

PAŅEM APP STORE LIETOTNI VOLVO WHEEL
Pārliecinies, kā elegantu jaunu Volvo riteņu disku komplekts spēj pārvērst visu auto izskatu.  
Pieejama bez maksas App Store.

PĀRVALDI ZIEMU!
ZIEMAS RITEŅU MAIŅA UN BALANSĒŠANA 17.50 €
Izdevīgi – pērkot Volvo oriģinālo ziemas riteņu komplektu 
savirzes pārbaude/regulēšana, riteņu maiņa un glabāšana 
vienu sezonu bez maksas. 

RIEPU MAIŅA, RITEŅU BALANSĒŠANA 36.50 € 

RIEPU, RITEŅU GLABĀŠANA 32 €

Oriģinālie Volvo ziemas riteņi. 
No noliktavas Rīgā, tagad par pievilcīgu cenu. 
Vairāk informācijas volvocars.musamotors.lv
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VO LVO  CA R S  E X T E R I O R  ST Y L I N G

“Ārējā dizaina elementus nosaka 
automobiļa unikālais raksturs. 

Mūsu galvenais mērķis ir uzsvērt un 
nostiprināt šīs raksturīgās īpašības.”

P Ē T E R S  R E I T E R B E R G S ,  VO LVO  C A R S  V E C Ā K A I S  Ā R Ē J Ā  D I Z A I N A  D I Z A I N E R I S 



R

VO LVO  CA R S  E X T E R I O R  ST Y L I N G

unājot par Volvo Cars 

un ārējo dizainu, jā-

uzsver, ka tam ir ne tikai 

vizuāla nozīme. Pateicoties 

mūsu ekspertu dizaineru ko-

mandai, ar nelielu ārēju dekoratīvu 

akcentu pievienošanu automobilim var ne 

tikai lepni izpaust jūsu individualitāti un uzlabot auto izskatu, bet 

arī uzlabot tā veiktspēju. Bet ar ko mūsu dizaineri sāk, kad nepieciešams izstrādāt 

ārējā dizaina elementus  Volvo automobiļiem?

“Sākot izstrādāt ārējā dizaina produktus, vienmēr visam pamatā ir vispārē-

jā dizaina stratēģija,” skaidro Volvo Cars vecākais ārējā dizaina dizaineris Pēters 

Reiterbergs. “Pat, ja mēs izveidotu fantastisku spoileri, kuru noteikti daudzi pircēji 

gribētu iegādāties, tomēr mums jājautā sev: vai tas ir Volvo spoileris? Vai tas ir 

piemērots tā automobiļa raksturam, kuram mēs to gatavojam?” Tieši šie centieni 

izstrādāt dizaina elementus atbilstoši automobiļa unikālajam raksturam ļauj Volvo 

Cars dizaina komandai radīt tādus stilīgus dizainus, kuri labi integrējas ar automo-

biļa kopējo formu, papildinot to un uzsverot tā raksturu.

“Ārējā dizaina elementus no-

saka automobiļa unikālais raksturs,” 

turpina Pēters. “Mūsu galvenais mērķis 

ir uzsvērt un nostiprināt noteiktas īpašības. 

Piemēram, mūsu uzdevums varētu būt piešķirt 

kādam konkrētam Volvo modelim sportiskāku, ele-

gantāku, jaudīgāku vai robustāku izskatu.”

Taču dizaina elementi nedrīkst negatīvi ietekmēt nevienu no 

automobiļa īpašībām. Gluži pretēji, Pēters un pārējie viņa dizaineru komandas 

dizaineri ar saviem ārējā dizaina produktiem cenšas uzlabot automobiļa aero-

dinamiku, izturību un veiktspēju. Un, protams, tiem vienmēr jāgādā arī, lai katrs 

to izveidotais dizaina produkts atbilst Volvo Cars prasībām attiecībā uz kvalitāti 

un drošību.

Bērnībā mums varbūt mācīja, ka ārējais izskats nav tik svarīgs kā iekšējā 

būtība. Tomēr, ja vēlamies, lai automobilis izceltos uz ceļa, tad ārējais izskats 

ir svarīgākais.

AR APGAISMOJUMU INTEGRĒTS SLIEKSNIS  1557 €
Šīs ekskluzīvās izgaismotās līstītes ne tikai kalpo kā droša, neslīdoša virsma iekāpšanai un 
izkāpšanai no automobiļa, bet arī piešķir tam stilīgu, greznu izskatu. Izgaismotās LED joslas 
saskaņoti ar salona apgaismojumu izstaro vēsu, pieklusinātu spīdumu, un katru līstīti 
apņem panelis īpašā krāsā, kas perfekti atbilst automobiļa ārējam dizainam.

IZVĒLES DIZAINA KOMPLEKTS SKID PLATE  2181 €
Šis izvēles aprīkojuma skid plate dizaina komplekts izstrādāts, lai piešķirtu automobilim 
lepnu un pašpārliecinātu izskatu. Tajā iekļauts zemāks spoileris ar pilnībā integrētu skid 
plate no nospodrināta nerūsošā tērauda, zemāks bamperis ar integrētu skid plate no 
nospodrināta nerūsošā tērauda un integrētas izpūtēja gala caurules. Standarta radiatora 
režģa vietā ir zemāks melni krāsots režģis ar unikālu rakstu.

DIZAINA IETEIKUMI TAVAM VOLVO
Visdažādākie dizaina piederumi Volvo izskata uzlabošanai atrodami volvocars.com
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RADĪTAS AUGSTAI VEIKTSPĒJAI

P O L E STA R  P E R F O R M A N C E  D E TA Ļ A S

Tagad, lai palīdzētu visiem atklāt un izpaust aizrautību ar veiktspēju, to pašu 

ekspertu inženieru komanda, kuriem jāpateicas par Polestar sasniegu-

miem sacensību trasē, apvienojuši divu desmitgadu autosporta pieredzi un 

ekspertu zināšanas ar visjaunākajām tehnoloģijām, lai izveidotu ekskluzīvu 

rezerves daļu sēriju veiktspējas pastiprināšanai, kas ievērojami uzlabos ik-

dienas braukšanas prieku. Tās ir jaunās Polestar Performance detaļas.

IZVĒLIETIES SAVU VEIKTSPĒJAS LĪMENI
Polestar Performance detaļas ir unikāli izstrādātas ne tikai veiktspējas uz-

labošanai, bet arī vēl aizraujošāka braukšanas prieka radīšanai. Tas ir īpaši 

jūtams apvienojumā ar Polestar Performance uzlabojumiem. Maksimāli ēr-

tai izvēlei Polestar Performance detaļas ir iegādājamas gan atsevišķi, gan 

komplektos, lai jūs varētu individuāli pielāgot automobili atbilstoši sev vēla-

majam veiktspējas līmenim. 

PILNS KOMPLEKTS 
Šajā komplektā iekļauti visi pārējo komplektu komponenti: šasija, gaisa 

ieplūde un izpūtējs, riteņi un riepas. Tam pievienotas arī vairākas sportiskas 

salona un ārējā dizaina detaļas, tostarp aerodinamisks aizmugures spoileris 

labākai stabilitātei lielos ātrumos, stilizēti melni durvju spoguļi, sporta pedā-

ļi, ātrumu pārslēga sviras uzgalis un bagāžnieka rokturis.

ŠASIJAS KOMPLEKTS
Šī komplekta pamatā ir Polestar spirāles atsperes un amortizatori, kas 

izstrādāti augstai veiktspējai, kas nemazinās komfortu, un īsākās, stingrā-

kās spirāles atsperes, kas palīdzēs mazināt virsbūves šūpošanos. Lielākai 

priekšgala stingrībai pievienots arī nostiprināts statnis.

GAISA IEPLŪDES UN IZPŪTĒJA KOMPLEKTS
Šajā komplektā iekļauta pilna nerūsošā tērauda izpūtēja sistēma, spor-

ta gaisa filtrs un aizmugures difuzors. Izpūtējs un sporta gaisa filtrs palīdz 

motoram elpot brīvāk, mazinot spiedienu un uzlabojot veiktspēju. Aizmu-

gures difuzors efektīvāk novirza gaisu zem automobiļa, ļaujot tam lielos 

ātrumos labāk turēties uz ceļa un pastiprinot tā agresīvo izskatu.

RITEŅU KOMPLEKTS
Šajā jaunajā komplektā iekļauti viegli sakausējuma riteņu diski, kas 

paredzēti precīzākai stūrēšanai. Uz tiem uzstādītas Pirelli P Zero riepas, 

kuras rūpīgu testu rezultātā ieguvušas optimālo saķeres līmeni.

DZIMUŠAS UN AUGUŠAS SACENSĪBU TRASĒ
“Mūsu panākumu sacensību trasē pamatā ir līdzsvarotu un precīzu au-

tomobiļu izstrāde, lai vadītājs varētu visās situācijās paredzēt un kontrolēt 

to darbību,” uzskata Polestar viceprezidents produktu stratēģijas un pētīju-

mu un izstrādes jomā Henriks Frīss. “Sacensību trasēs gūtās mācības tiek 

tieši pārceltas mūsu šosejas automobiļu un veiktspējas produktu izstrādē. 

Arī jaunā Polestar Performance detaļu sērija nav nekāds izņēmums, tā ir 

izstrādāta un izgatavota uz tās pašas inženierteholoģiju filosofijas pamata.”

Dzimušas un augušas sacensību trasē, jaunās Polestar Performance 

detaļas izveidotas, lai palīdzētu uzlabot veiktspēju un vadāmību, kā arī vei-

cinātu braukšanas prieku. Vienkārši sakot, tās ir radītas augstai veiktspējai.

Iepazīsti savam automobilim pieejamās Polestar Performance detaļas 

polestar.com/intl/products/parts/

Izcila veiktspēja, pārsteidzoša aerodinamika un izteikti sportisks izskats. Jums šķiet, ka šīs īpašības sastopamas 
tikai sacensību trasē? Mēs firmā Polestar jau vairāk nekā divdesmit gadus aizrautīgi nodarbojamies ar 
veiktspējas optimizēšanu. Šie aizrautīgie centieni ļāvuši gūt izcilus panākumus autosportā un radīt divus 
enerģisku šosejas automobiļu modeļus – ierobežotā izlaiduma Volvo S60 un V60 Polestar.
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PIEEJAMI ŠĀDI POLESTAR PERFORMANCE DETAĻU KOMPLEKTI:

Šasijas komplekts – amortizatori, atsperes, statņa stienis.

Gaisa ieplūdes un izpūtēja komplekts – sporta gaisa filtrs, 2,2” nerū-

sošā tērauda izpūtējs, aizmugures difuzors.

Riteņu komplekts – 21” viegli sakausējuma riteņu diski XC60 modelim. 19” 

viegli sakausējuma riteņu diski S/V60 un V40, augstas veiktspējas riepas.

Salona detaļas – durvju sliekšņi, ātrumu pārslēga sviras uzgalis, sporta 

pedāļi un kāju atbalsts.

Ārējā dizaina detaļas – aizmugures spoileris, melni sānu spoguļu korpu-

si, durvju apakšējais dekors, durvju apakšējais panelis, bagāžnieka rokturis.

Ātrs, noderīgs 
uzlabojums standarta 
automobilim.
Evo Magazine UK

VĒLIES IZCILU VEIKTSPĒJU?
Uzzini savam automobilim pieejamās Polestar Performance uzlabojumu iespējas polestar.com
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Jaunais Volvo V90 parūpēsies, lai Jūs varētu 
baudīt vienreizēju un bezrūpīgu braukšanu arī 

mainīgajos ziemas apstākļos. Pilnpiedziņa, 
dzinēja priekšapsildes sistēma, jaunākās drošības 

tehnoloģijas, ietilpīgs un izsmalcināts salons 
nodrošinās nesalīdzināmu braukšanas pieredzi.

MŪSDIENĪGAS GREZNĪBAS VIRSOTNE!

Pasūtiet savu Volvo S90 vai V90 līdz  
30. novembrim un saņemiet pilnpiedziņu dāvanā. 

Cena sākot no 44 390 €*

* Cena aprēķināta Volvo V90 D3 kinetic AWD ar astoņu pakāpju automātisko ātrumkārbu. 
Piedāvājums pieejams visām Volvo S90 vai V90 pilnpiedziņas versijām.
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DARĪJUMS SKANDINĀVU STILĀ
Labas lietas ir vērts turpināt!

Volvo XC90 D5 Inscription - cienījams partneris uzņēmumiem.
Vēl labāk aprīkots, joprojām 59 950 €.

 
Noslēdziet darījumu pie sava Volvo pārdevēja.

VOLVOCARS.MUSAMOTORS.LV

Vidējais degvielas patēriņš: 5,7 l/100 km; CO2 izmeši: 149 g/km.
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VOLVO V90 CROSS COUNTRY. 
ATKLĀJ PIEDZĪVOJUMU

Jaunais Volvo V90 Cross Country - piemērots dažādiem ceļiem, visiem laika apstākļiem.
Universāls Zviedru greznības, ietilpības un tehnoloģiju apvienojums, kas nodrošinās mierīgu un komfortablu 
braucienu neatkarīgi no jūsu galamērķa.
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