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Oznámenie spoločnosti T.O.P.Auto Slovakia, a.s. 

v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z. 
 

Spoločnosť T.O.P.Auto Slovakia, a.s., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky 

Volvo cars, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich 

vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Volvo uvedených na konci 

tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – R29998 

 

Číslo upozornenia 

v systéme RAPEX: 

A12/00571/20 

Vozidlo kategórie: 

 

M1 

Značka: Volvo 

Názov: S60/V60/V60CC/S90/S90L/V90/V90CC/XC40/XC60/XC90 
(modelového roku 2019- 2020) 

Číslo typového 

schválenia dotknutých 

vozidiel: 

Rôzne typy 

Typ: Rôzne typy 

Počet dotknutých 

výrobkov v Slovenskej 

republike: 

833 ks 

Druh rizika: 

 

Riziko poranenia 

Technická porucha: 

 

Automatic Emergency Brake System (AEB), súčasť systému 
podpory vodiča – IntelliSafe, môže v zriedkavých prípadoch 
pracovať nekorektne z dôvodu softwarovej odchýlky. V núdzovej 
situácii, keď môže dôjsť k nepozornosti vodiča alebo vodič 
nereaguje na prichádzajúce prekážky, nemusí byť systém AEB 
vždy aktívny, čo by mohlo zvýšiť riziko kolízie. 
Upozorňujeme, že bežný brzdový systém a všetky ostatné funkcie 
v týchto vozidlách sú plne funkčné 
 

Riziko: Automatic Emergency Brake System (AEB), súčasť systému 
podpory vodiča – IntelliSafe, môže v zriedkavých prípadoch 
pracovať nekorektne z dôvodu softwarovej odchýlky. V núdzovej 
situácii, keď môže dôjsť k nepozornosti vodiča alebo vodič 
nereaguje na prichádzajúce prekážky, nemusí byť systém AEB 
vždy aktívny, čo by mohlo zvýšiť riziko kolízie. 
Upozorňujeme, že bežný brzdový systém a všetky ostatné funkcie 
v týchto vozidlách sú plne funkčné 

 

Prijaté dobrovoľné 

opatrenie: 

 

Zaslané upozornenie majiteľom zasiahnutých vozidiel, výzva na 
návštevu servisného strediska za účelom nahratia príslušného 
softwaru Total Upgrade, obsahujúceho aktualizáciu softwaru 
príslušnej riadiacej jednotky u zasiahnutých vozidiel. 

Dátum prijatia 

opatrenia, trvanie 

a rozsah: 

03.10.2019 do 31.12.2049 
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Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, 

žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: 

volvo@topautoslovakia.sk, prípadne do príslušného autorizovaného servisu. 

 

Zoznam autorizovaných servisov Volvo v Slovenskej republike viď nižšie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvní partneri Volvo 

FINAL - CD premium, s. r. o.  
Autorizovaný predaj a servis Volvo 
_____________________ 
Dlhá 95 
010 07 Žilina 
Slovakia 
+421 41 381 02 02 

T.O.P. AUTO Bratislava, a. s.   
Autorizovaný predaj a servis Volvo 
_____________________ 
Rožňavská 30 
821 04 Bratislava 
Slovakia 
+421 2 205 11 811 

T.O.P. AUTO Bratislava, a. s.   
Autorizovaný predaj a servis Volvo 
_____________________ 
Lamač 6814 
821 06 Bratislava 
Slovakia 
+421 2 20511 750 

P&LKV Auto, s. r. o.  
Autorizovaný servis Volvo 
_____________________ 
Šusteková 37 
851 05 Bratislava 
Slovakia 
+421 2 6225 0382 
 

 

mailto:volvo@topautoslovakia.sk
https://www.finalcd.sk/volvo/
http://volvo.topautobratislava.sk/
http://volvo.topautobratislava.sk/
http://plkvauto.sk/


Príloha č. 1: Vzor oznámenia 

 

RM Jet , s. r. o.  
Autorizovaný servis Volvo 
_____________________ 
Bratislavská 80 
917 01 Trnava 
Slovakia 
+421 33 5921 787 

 

 

Autoštýl, a. s.   
Autorizovaný predaj  a servis Volvo 
_____________________ 
Trenčianska Turná 1030 
913 21 Trenčín 
Slovakia 
+421 32 650 10 12 

Euromotor, s. r. o.  
Autorizovaný predaj a servis Volvo 
_____________________ 
Čerešňová 8A 
974 01 Banská Bystrica 
Slovakia 
+421 48 472 77 22 

Unicom, s. r. o.  
Autorizovaný servis Volvo 
_____________________ 
Pod Dráhami 16 
960 01 Zvolen 
Slovakia 
+421 455 321 721 

CAMEA Car a.s.  
Autorizovaný predaj a servis Volvo 
_____________________ 
Prešovská cesta 75 
040 01 Košice 
Slovakia 
+421 55 799 5386 

Camea Car, a. s.  
Autorizovaný predaj a servis Volvo 
_____________________ 
Levočská 107/A 
080 01 Prešov 
Slovakia 
+421 905 349 852 

 

http://www.volvotrnava.sk/
http://www.autostyl.sk/volvo/
http://www.volvo.euromotor.sk/
http://www.unicom-group.sk/volvo/
http://www.cameacar.sk/volvoke/
http://www.cameacar.sk/volvopo/

