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FENNTARTHATÓ UTAZÁS 
Téli üdülési lehetőségek, amelyek Önnek  

és a bolygónak is jót tesznek 

VolVo ocEAN RAcE BoATyARd  
Ismerje meg azokat, akik nélkül  

nem teljesülhetne a kihívás

AZ IllAToK TITKoS NyElVE 
Prousti élményen osztozunk az Agonist  

svéd parfümmárkával

AZ ÚJ VolVo Xc40  
Egy kompakt autó, amely vadonatúj  

lehetőségeket tár fel 
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A magazinban feltüntetett árak hozzávetőlegesek, az egyes piacokon érvényes árak eltérhetnek azoktól. Az esetleges nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget.
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A KIVÁNCSI SVÉD
UTAZZoN HElyESEN

Még ha panaszkodunk is a hideg miatt, a téli táj felbecsülhetetlen 
jelentőséggel bír. Milyen nagyszerű volna, ha egyszerre tudnánk élvezni 
és védelmezni azt! Sorra vesszük azokat a téli üdülési lehetőségeket, 

amelyek jók Önnek, de még jobbak a Földnek.

JIN ÉS JANg
KöZépSZERűTlENSég

Mintha ugyanannak az éremnek a két oldala volnának, úgy egészíti ki 
egymást Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan. A szélsőségek 
és a harmónia kettőse teszi őket finoman érzékeny, mégis tárgyilagosan 

hatékony alkotópárossá; a filmrendező-producer házaspárral életük 
eddigi legnagyobb kihívásának előestéjén beszélgetünk.

IHLETADÓ
AZ IllAToK TITKoS NyElVE

Ha szeretnénk egy időre elvonulni a világ zaja elől, jó ötlet, ha autónk 
volánja mögött keresünk menedéket. Az utazáshoz azonban néha 

annyi is elég, ha behunyjuk szemünket, és szaglásunkra hagyatkozunk. 
Az Agonist svéd parfümmárka munkatársai arról meséltek, hogyan 

képesek bizonyos illatok javítani közérzetünkön, és kiragadni bennünket 
a mindennapok szürkeségéből.

A VOLVO SZENVEDÉLYES ARCAI
lÁTHATATlAN lUXUScIKKEK

A Volvo Cars belső légminőséget tesztelő csapatának tagjai rutinosan 
vadásznak a szemmel nem látható apróságokra, így gondoskodva arról, 
hogy autónk utasterében mindig friss és egészséges legyen a levegő. 

De mi lehet a létező legegészségesebb fedélzeti környezet titka?

Volvo_Vinter_2017_18_Magazine_44p_HUN_A4.indd   3 17/10/05   10:53



4

A KIVÁNCSI SVÉD

Még ha panaszkodunk is a hideg miatt, a téli táj lenyűgöző  
szépségű, és felbecsülhetetlen jelentőséggel bír. Milyen nagyszerű volna,  

ha egyszerre tudnánk élvezni és védelmezni azt!

Nyom NÉlKül

S z Öv E g  /  F oTó   / /   M AT T  o ´ l E A ry  /   M A rc E l  PA b ST

utazunk
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„Az utazás szélesíti látókörünket, a fenntartható 
utazás révén pedig utódaink számára is 
megőrizhetjük ezt a horizontot.”

A 
környezet védelme rendkívül közel áll a Volvo Cars mun-

katársainak szívéhez. Olyan autókat tervezünk és építünk, 

amelyek jól tűrik a skandináv viszonyokat. Erősek, tartósak és 

biztonságosak, így télen is bátran útra kelhetünk velük, bizton-

ságosan átjuttatnak havon, jégen. Ám miközben autóink meg-

birkóznak a kíméletlen környezettel, fontosnak tartjuk, hogy 

kíméletesen bánjanak azzal. Hiszen bár Észak klímája embert próbáló, 

egyben szépséges is, és csodás meglepetéseket tartogat.

Mára a fenntarthatóság valóságos életstílussá vált. Fenntartható au-

tókat vásárolunk, fenntartható ruhákban járunk, fenntartható ételeket fo-

gyasztunk – és fenntartható módon tölthetjük szabadságunkat. Az utazás 

szélesíti látókörünket, a fenntartható utazás révén pedig utódaink számá-

ra is megőrizhetjük ezt a horizontot. Élvezni a havat, a hideget, a jeget: 

mindez olyan kiváltság, amire vigyáznunk kell – és amire vigyázhatunk is.

Képzelje el, amint egy skandináv erdő szélén, egy régi, masszív fakuny-

hóban üldögél, miközben csend terül mindenre: várja Önt a kalandokat 

ígérő nap, ugyanakkor a hóesésben minden biztonságosnak, melegnek, 

kényelmesnek hat.  És most gondoljon bele abba, hogy ma már úgy is 

része lehet ebben a fényűző élményben, hogy közben tevékenyen hoz-

zájárul ahhoz, hogy a következő generáció ugyanezt a környezetet élvez-

hesse. Kezd megváltozni az utazás koncepciója, felelős nyaralóként pedig 

kötelességünk lépést tartani a változással. Mi legyen az első lépés?

A  K I vÁ N c S I  S v É DA  K I vÁ N c S I  S v É D
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NINcS TöBB KEZESlÁBAS

Gondolatban utazzon vissza az 1980-as évekbe. Akkoriban a tökéletes 

nyaralás receptje poliészter kezeslábasból, hatalmas napszemüvegekből, 

tengerjáró luxushajókból és hűtött Martiniből állt. Ma már sokkal inkább 

vágyunk biodinamikus borra, házilag készített sajtra és egy elszigetelt, 

szépséges üdülőhelyre. A prémium élményekről alkotott elképzeléseink 

egyre inkább egybevágnak a gondoskodás, a fenntarthatóság igényével. 

És ez nem csak elmélet: a Nielsen intézet felmérése szerint a fogyasztók 

66 százaléka hajlandó többet fizetni a fenntartható termékekért. 

Úgy húsz éve meglehetősen banális elképzeléseink voltak az ökotu-

rizmusról, azóta azonban alapvetően változott meg minden. Talán Ön is 

látott már „Ne hagyj hátra mást, csak lábnyomot!” táblát a tengerparton. 

Amikor az ENSZ 2017-et a fenntartható turizmus fejlesztésének nem-

zetközi évévé nyilvánította, a travelenjoyrespect kampány az egész világra 

kiterjesztette ezt az egyszerű üzenetet.

„Az ügyfeleket, különösen a fiatalokat, ma már sokkal jobban foglalkoz-

tatja a fenntarthatóság.” – mondja Stuart Templar, a Volvo Cars fenntart-

hatóságért felelős igazgatója. „A termékek eredendő fenntarthatósága, 

valamint a vállalat fenntarthatósági szemlélete egyre nagyobb mértékben 

befolyásolják a vásárlási döntéseket.  A Volvo Cars munkatársaiként a 

legjobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek az új el-

várásoknak. Fontos számunkra a károsanyag-kibocsátás mérséklése, a 

fenntartható nyersanyagok részarányának növelése járműveinkben, és 

elkötelezett hívei vagyunk az elektromos meghajtásnak. Arra törekszünk, 

hogy tevékenységünk teljes spektrumában a minimumra szorítsuk le kör-

nyezeti hatásunkat: 2025-re teljesen klímasemlegessé kívánjuk tenni 

gyártási folyamatainkat. A fenntarthatóság számunkra több egy helyes 

döntésnél: anyagi szempontból is ésszerű választás.”

VERJÜNK TÁBoRT

A jó szándék persze önmagában kevés: a végeredmény a fontos, különö-

sen, ha pihenésről van szó. Ám ha a téli kikapcsolódás és a fenntartha-

tóság egy mondatban való említésekor dérlepte sátor és tábortűz jut az 

eszünkbe, nem is járhatnánk messzebb napjaink valóságától.

Vegyük például a svájci Monthey városában működő Whitepod 

ökohotelt. Az itt felépített, ultramodern kunyhók már megjelenésükben 

is a környezetbarát turizmust hirdetik. Az ételeket, a fűtést, az épületeket 

és a közlekedést egytől egyig úgy tervezték meg, hogy a lehető legki-

sebb mértékben bolygassák a behavazott természetet. A futurisztikus 

gömbkunyhókban pellet kazánok adják a meleget, és amíg a csendes, 

behavazott erdőn átvezető úton sétálva elérjük a szállodát, lépten-nyomon 

élvezhetjük a környék szépségét.

A Whitepod vendégei a központ saját sípályáit is igénybe vehetik. Ma-

napság azonban már a régi, nagynevű turisztikai célpontok is igyekeznek 

Whitepod ökohotel, Monthey, Svájc

A  K I vÁ N c S I  S v É DA  K I vÁ N c S I  S v É D
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5 TIpp, 
Hogy KöRNyEZETBARÁTTÁ 

TEgyE UTAZÁSÁT

volvóval indul pihenni? Most minden korábbinál 
könnyebben teheti tisztábbá, takarékosabbá  

a hosszú autóutakat.

no.
01

Vigye magával a lehető legkevesebbet: minél 

könnyebbek a csomagok, annál kisebb az üzemanyag-

fogyasztás. Inkább béreljen helyben felszerelést és 

sportöltözetet: ezzel nem csak könnyebbé teszi az autót, 

de az erőforrásokat is ésszerűbben használja ki. 

no.
02

Optimális sebességnél – 50-80 km/óra között 

– csökken az üzemanyag-fogyasztás. Számos 

okostelefonos alkalmazás, például a GreenMeter vagy 

a Tripalyzer képes folyamatosan tájékoztatni arról, hogy 

mennyire takarékos a vezetési stílusunk. 

no.
03

Navigáljon okosan. Dugóban vagy csúcsforgalomban 

az egekbe szökik a fogyasztás: akkor is kapcsolja be 

navigációs rendszerét, ha ezerszer járt már az adott 

útvonalon, így elkerülheti az esetleges torlódásokat.

no.
04

A hosszú utak előtt autóját is hozza formába. A helyesen 

beállított hajtáslánc, a pontos abroncsnyomás csökkenti 

az üzemanyag-fogyasztást. Foglaljon időpontot helyi 

Volvo márkaszervizében.

no.
05

Máshogy is kímélheti a környezetet autójában. Nem kell 

mindig működtetni az ablakmosót, a fűtést: ezeket csak 

akkor kapcsolja be, ha valóban szükség van rájuk. 

alkalmazkodni az olyan új környezetvédelmi normákhoz, mint a Flocon 

Vert (zöld hópihe), amely szigorú környezetvédelmi és etikai szempontok 

szerint minősíti az üdülőhelyeket. A szabványt a Mountain Riders télisport-

csoport hozta létre, hogy a hozzájuk hasonlóan gondolkodó kalandorok 

tisztában lehessenek azzal, kedvenc úti céljukat minden szempontból 

érdemes-e meglátogatni. Franciaországban már négy síparadicsom is 

elnyerte a zöld hópihét.

Ezen helyszínek némelyike sajnos nem fér bele az átlagos üdülési költ-

ségvetésbe. Szerencsére a megfizethetőbb úti célokat ajánló szervezetek 

is zászlajukra tűzték a fenntarthatóságot. A Tripadvisor például Európa-

szerte bevezette GreenLeaders programját, amelyben a panzióktól a luxus-

szállodákig mindenféle szállástípus megtalálható.

UTAZZoN HElyESEN

Egy dolog fenntartható szálláshelyet keresni, és egészen más olyan ru-

házatot és felszerelést választani, ami megóv bennünket a hidegtől, az 

esőtől. Szerencsére számos túraruházattal foglalkozó gyártó előtérbe 

helyezte a fenntarthatóságot, és kiváló tulajdonságokkal bíró szintetikus 

szigetelő anyagokkal váltotta fel a pehelytöltetet a télikabátokban és nad-

rágokban, vagy legalábbis olyan, nyomon követhető forrásból származó 

pelyhet alkalmaznak, amelyhez élelmiszeripari melléktermékként jutnak 

hozzá. (Az olyan programok, mint a Track My Down, azaz „nyomozd le a 

pelyhem”, hasznos információt nyújtanak a témáról.)

Aztán ha felöltöztünk, még oda is kell jutnunk valahogy. Erre szá-

mos felelősségteljes lehetőség kínálkozik. A keresőmotorok vagy a 

Momondóhoz hasonló szolgáltatók gyakran kiemelt helyen tájékoztatnak 

a környezetbarát úti célokról, nevezetességekről. Ma már azonban nem 

háríthatjuk másokra a felelősséget: lehet, hogy szállodánk újrahasznosítja 

a hulladékot, de nekünk magunknak is oda kell figyelnünk, hogy utazá-

sunk egyéb területein ne hagyjunk magunk mögött szemetet. Szerencsé-

re vannak szervezetek (mint például a Sustainable Travel International), 

amelyek utazásszervezőkkel összefogva egyszerre gondoskodnak a kör-

nyezetbarát utazásról és az ökoturizmus egészéről.

A Volvo Cars kiemelt küldetésének tartja a tisztább, biztonságosabb 

közlekedés megvalósítását. Célul tűztük ki például, hogy 2025-re egy-

millió részben vagy teljesen elektromos meghajtású gépkocsit állítsunk 

forgalomba, 2020-ra pedig nullára csökkentsük az új Volvo gépkocsiban 

súlyos vagy halálos balesetet szenvedő utasok számát. És ha az emberek 

lábnyomaikkal továbbra is a fenntarthatóbb közlekedési megoldásokra 

szavaznak, hamarosan a zöld mobilitás válik a követendő normává. Addig 

is igyekezzünk mindig a lehető legtisztább módon megszervezni téli pihe-

nésünket, és ügyeljünk, hogy ne hagyjunk piszkos lábnyomot a hóban. 

A  K I vÁ N c S I  S v É D
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* Az ár ajánlott fogyasztói ár, az ÁFA-t tartalmazza.

A svéd nyelvben létezik egy szó, amely nem ismer lehetetlent. 
Ez a ’framkomlighet’: az a képesség, hogy az időjárási körülményektől 
függetlenül eljussunk tervezett úti célunkhoz. A természet akadálytalan 

felfedezésének a lehetősége a svéd kultúra szerves része. olyannyira, hogy 
szerintünk a volvóknak nem elég igazodni a ’framkomlighet’ koncepciójához, 

hanem egyenesen meg kell testesíteniük azt. Ezt pedig semmi nem segíti 
jobban elő, mint a volvo komplett téli kerekek.

JUSSoN El oDA, AHoVÁ mÁSoK NEm mERÉSZKEDNEK

VO LVO  T É L I  K E R É K TÁ RC S Á K

TÉLI KERÉK, KOMPLETT 
5 Y-KÜLLŐS, EZÜST,  

18 COLOS 591.000 FT-TÓl*
VADONATÚJ VOLVO XC60 TWIN ENGINE.

TÉLI KERÉK, KOMPLETT 
10 KÜLLŐS TURBINE, EZÜST,  
19 COLOS 885.000 FT-TÓl*

ÚJ VOLVO XC90.

TÉLI KERÉK, KOMPLETT 
5 KÜLLŐS MATT FEKETE DIAMOND CUT,  

20 COLOS 1.040.500 FT-TÓl*
ÚJ VOLVO XC90.

A  K I vÁ N c S I  S v É D
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Sümeghy claudia és Topolánszky Tamás yvan előbb az életben, aztán a munkában is egymásra 
találtak. A fiatal filmrendező-producer házaspárral életük eddigi legnagyobb kihívásának előestéjén 
találkoztunk, hogy álmaikról, a különbözőség hatalmáról, a célok fontosságáról és a spontaneitás 

felszabadító erejéről, a felnőtté válásról, a gyermeki tisztán látásról és az élet olyan nagy kérdéseiről 
beszélgessünk, mint hogy van-e összefüggés a kulturális kreativitás és a volvo között. 

S z Öv E g  /  K É P   / /   S v É K u S  g E rg E ly  /  N Á N Á S I  PÁ l

KözépSZERűTlENSég

10

JIN ÉS JANG
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C
laudia és Tamás még a középiskolában ismerkedtek össze… 

és éveken át tudomást sem vettek egymásról. Aztán az érett-

ségi után öt évvel újra találkoztak, és kiderült, hogy egyrészt 

minden téren homlokegyenest eltérő az érdeklődésük, más-

részt ennek ellenére pontosan ugyanazok az értékek vezérlik 

és motiválják őket. „A mai napig feltölti a hétköznapjainkat a közép-

szerűség tagadása, a kreativitás, a vizuális sokszínűség iránti, közös 

rajongásunk. Mindketten nagyra értékeljük a szorgalmat, az alázatot, 

a bátorságot, a kereteken kívüli gondolkodás képességét.” – avat be 

életük kettősségébe Claudia. „Tamást a végletek vonzották, engem 

az egyensúly, de közben pontosan megértettem, mi az, ami miatt a 

hétköznapitól távol álló dolgok érdeklik. Egészen más volt, ma is más a 

helyzetkezelésünk, más a zenei ízlésünk, de tanultunk egymástól. Ne-

kem gyakorlatilag nem volt filmes kultúrám, Tamás életét ötéves kora 

óta a film vezérli, már kisiskolásként tudta, hogy ezzel akar foglalkozni.”

„Meghatározó filmélmény volt életemben a Jurassic Park, de nem 

csak a képi világ, a közvetített vízió miatt – bár ez a mai napig lenyű-

göz, még ha meghaladott is a technika –, hanem az, hogy rengeteg 

szinten és módon képes megmozgatni a közönséget.” – emlékezik 

vissza gyerekkorára Tamás. „Volt egy kétórás film, amiből három-négy 

éven át tudtunk táplálkozni, mert egy egész világot építettek föl köré. 

A teremtésnek ez a lehetősége volt az, ami a film irányába lendített.” 

A teremtés éppen Tamástól sem idegen: diplomamunkája, a Duna 

(pontosabban DVNA) egy disztopikus világ nyomasztó rémképét ve-

títi előre. „Nulla költségvetésből, baráti összefogásból teremtettük 

meg, egy lehetséges nagyjátékfilm kedvcsináló előzeteseként. Aztán 

jött az ötlet, hogy ne engedjük elveszni a süllyesztőben: küldjük szét 

blogoknak, filmes portáloknak, hátha kezdenek vele valamit. Ekkor 

Claudia még egyet csavart a gondolaton: sajtóanyagot írtunk hozzá, 

és komplett csomagot adtunk a kezükbe.” A hetven másodperces 

látomás körül valóságos kultusz alakult ki az interneten, több mint 

hatszázezren látták. „Eredetileg ennyi volt a projektben, de a fogad-

tatását látva úgy döntöttünk: tartozunk annyival a rajongóknak, hogy 

megcsináljuk az egész filmet.”

Épp csak nem most. „Kezdő filmes nem kap akkora támogatást, 

amiből meg lehetne valósítani egy hollywoodi színvonalú képi világot, 

márpedig ez a történet csak úgy él meg.” – mondja tárgyilagosan 

Tamás. „A másik, fontosabb ok, hogy szabad jelzést kapott három éve 

dédelgetett projektünk, a CURTIZ. Eddig a háttérben, más munkák-

kal párhuzamosan csiszolgattuk, de most minden mást félreteszünk 

ennek érdekében.”

Ami a DVNA esetében még spontán segítség volt, mára jól körvo-

nalazott együttműködésé kristályosodott Claudia és Tamás között. „Én 

közgazdász és pénzügyi tanácsadó múlttal a hátam mögött évek óta 

dolgozom szüleim divatipari vállalkozásánál, a Luan by Lucia Divatház-

nál; brand menedzserként, stratégiai vezetőként teremtek a semmiből 

új, koherens dolgokat, sikeres fogadtatású márkákat. Tamás tudta, 

mennyire imádom ezt csinálni, és amikor pályázott egy támogatásra, 

engem kért fel producernek.” – mesél a kezdetekről Claudia. „Én 

meg úgy gondoltam, nincs annál nagyobb boldogság a számomra, 

mint hogy életem párját támogathassam abban, amit odaadással, 

szorgalmasan, lelkesen és szerintem zseniálisan csinál. Ő a kreatív 

elme, a projektben résztvevő szakemberek barátságos alkotótársa, 

én a tárgyilagos, szigorú ellenpont. De valójában nincsenek előre 

leosztva a szerepek: Tamás zseniálisan menedzseli saját magát, rólam 

pedig váltig állítja, hogy tele vagyok kreatív ötletekkel. Talán nem is 

az a jó szó, hogy kiegészítjük egymást, hanem hogy folyamatosan és 

párhuzamosan, egymás véleményét meghallgatva teremtünk meg 

minden egyes filmet.”

„Ezen a ponton szokták megkérdezni, nem gond-e, hogy nálunk 

egybefonódik a munka és a magánélet. Erre csak azt tudom mon-

dani: mindketten azt csináljuk, amit ovis korunk óta imádunk. Tamás 

a filmre tette fel az életét, nekem a számolás, a szervezkedés volt az 

életem, négyévesen számlákat írtam a szüleim irodájában. Egyébként 

nálunk mindig egy fedél alatt volt az otthon és a munka, ebbe nőttem 

bele.” – magyarázza Claudia. Tamás is egyetért: „Próbálnám elkerülni 

a közhelyeket, de nem megy: amit csinálunk, az nem munka, hanem 

az életünk, a szerelmünk. Persze rengeteg energiát fektetünk bele, és 

ebből kell megélnünk, de így teljes az a valóság, a saját valóságunk, 

amiben élünk.”

Ebbe a valóságba pedig az alkotótársak is bebocsátást nyernek. „Ha 

tehetné, Tamás együtt karácsonyozna minden filmünk teljes stábjával.” 

– nevet Claudia. „Rengeteg a munka a hazai filmszakmában, és ezzel 

együtt sokakból kezd kiveszni a lelkesedés. Mi viszont teljes oda-

adással dolgozunk, elhivatottsággal és lelkesedéssel, és csak azokkal 

Feltölti hétköznapjainkat 
a kreativitás iránti, közös 
rajongásunk.
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tudunk együttműködni, akiknek ég a szikra a szemében. ’Ez nem így 

megy.’ – mondják egyre többen, de nálunk vagy így megy, vagy sehogy.”

Pénzügyi tanácsadóként Claudiába bele sulykolták: bármire képes 

lehet, ha vannak céljai, ha hisz magában, és hajlandó bármit megtenni 

az elérésük érdekében. Ezt érezte, amikor megismerte Tamás álmait: 

tudta, párja csak akkor lehet boldog, ha nem engedi el azokat, és 

mindent feltesznek erre az egy lapra. Mindent, beleértve a nászutukat 

is.  „A ’Levél Istenhez’ című kisfilmünket vetítették Cannes-ban, ezért 

az utolsó fillérjeinkből kiutaztunk, hogy minél több szakmabelivel tár-

gyalhassunk. Úgy tekintettünk erre, mint egy nagyon költséges, de 

nagyon hatékony filmes tanfolyamra, amiből mindent kihoztunk, amit 

lehetséges volt. Igen, hozunk áldozatokat, de valójában az volna az 

igazi áldozat, ha kilenctől ötig, hétfőtől péntekig kellene egy irodában 

dolgoznunk. Most ha valami kitalálunk kedden, szerdára megvalósítjuk, 

és az egyetlen ára, hogy egész éjjel fennmaradunk.”

Így indult útnak három évvel ezelőtt a Michael Curtiz amerikai 

filmesről, a Casablanca rendezőjéről szóló életrajzi film, Tamás és 

Claudia első nagyjátékfilmje is, amelynek forgatása a beszélgetést 

követő napokban vette kezdetét. „Tudatos volt a témaválasztás: egy-

részt Curtiz magyar származású volt, így megvan a hazai vonatkozás, 

másrészt viszont külföldön, főleg Amerikában sokkal ismertebb a 

neve, mint nálunk, egyszóval nemzetközi relevanciája is lesz a filmnek.” 

A CURTIZ forgatása kapcsán pedig egy sajátos, nem filmes jellegű 

vonzódásuk is előtérbe került.

„Még a szüleim révén született meg kapcsolatunk a Volvóval, így 

került hozzánk az a C30-as, amelyet tíz éve használunk szűnni nem 

akaró szerelemmel. Ha létezik autó, amitől távol áll a középszerűség, 

akkor ez az, nem véletlenül bolondult bele Tamás is villámgyorsan. 

Persze amióta család lettünk, és velünk utazik kislányunk, Elin, valamint 

Gandhi, az agarunk is, egyre szűkösebb, de furcsa mód felszabadít a 

tudat, hogy nem férünk el benne.” – mondja Claudia. „Egyszer meg-

próbáltuk nagyobbra cserélni, de nem vitt rá a lélek, hogy eladjuk.” 

– teszi hozzá Tamás. „Szóval most már biztos, hogy Elin majd ezen 

fog megtanulni vezetni.” 

„Valahol, valamikor olvastam egy kutatást arról, hogy a kulturálisan 

kreatív emberek jelentős számban vonzódnak a svéd autókhoz.” – 

tűnődik el Claudia. „ Lehet ebben valami, mert a CURTIZ stábjában 

rajtunk kívül a társproducernek és a díszlettervezőnek is Volvója van, 

az operatőrnek pedig minden álma egy V40. Ehhez vegyük hozzá, 

hogy a Volvo Magyarország vállalta, hogy autókat biztosít számunkra 

a CURTIZ magyarországi forgatási helyszínein, és kerekké válik a 

történet.” 

A kulturálisan kreatívak 
jelentős számban von-
zódnak a svéd autókhoz.

J I N  É S  JA N g
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volvocars.com  ∕  collection.volvocars.com

utAZásrA késZEN

FIgyElEM: A FElTüNTETETT ÁrAK JAvASolT FogyASzTóI ÁrAK ÉS Az ÁFA-T TArTAlMAzzÁK. Az ITT lÁTHATó KIEgÉSzÍTŐK NÉMElyIKE cSAK bIzoNyoS volvo 
TÍPuSoKHoz rENDElHETŐ MEg. A PoNToS rÉSzlETEKÉrT ForDulJoN HElyI volvo MÁrKAKErESKEDŐJÉHEz vAgy KErESSE FEl A WWW VolVocARS.HU olDAlT.

VILÁGÍTÁSSAL SZERELT OLDALSÓ FELLÉPŐK 
535.000 FT*

TETŐCSOMAGTARTÓ 68.000 FT SENSUS NAVIGATION (Új XC60, S90, V90, XC90) 
408.000 FT*

TETŐBOX, VOLVO CARS TERVEZÉSŰ 408.000 FT KIHAJTHATÓ VONÓHOROG 381.000 FT* SÍSZÁLLÍTÓ 57.000 FT

KITEKINTŐ KAMERA, ELÜLSŐ HOLTTÉR-
FELÜGYELET (S60, V60, XC60 Classic) 230.000 FT*

HÁTSÓ PARKOLÁSSEGÍTŐ KAMERA  
(S60, V60, XC60 Classic) 518.000 FT*

MÉDIA SZERVER 370.000 FT *

GYERMEKÜLÉS, ÜLÉSMAGASÍTÓ / HÁTTÁMLA 
106.000 FT / Bőr és nubuk szövet.

NYAKPÁRNA 26.000 FT
Gyapjú szövet és nubuk szövet.

IPAD® TARTÓ 230.000 FT*

1 3
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* Az árak a beépítés költségét is tartalmazzák. 
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EmBEREK KülÖNlEGES HElyEN

14

A KöVETKEZŐ HATAlMAS lépéS?

A fantasztikus irodalomban számtalanszor felfedeztük és meghódítottuk már 
a világűrt. A valós életben azonban a sikeres bolygóközi utazás továbbra 
is az űrkutatók Szent grálja marad. A Föld gyermekei vagyunk, de vajon itt 
is maradunk? A kíváncsiság űzött ki bennünket a barlangokból, majd át a 
földeken és tengereken, nem csoda hát, hogy most a csillagokra emeljük für-
késző tekintetünket, azon tűnődve, mi lehet ott – és mikor indulhatunk útnak.

Az űr azonban barátságtalan vidék. Az utazás előtt tehát még rengeteg 
munka vár ránk. A hawaii Mauna loa vulkán lankáin szerencsére már meg 
is kezdődött ez a munka. A tenger szintje felett 2440 méterrel felépített 
geodéziai kupolában úgy éli mindennapjait egy tudósokból álló csoport, 
mintha egy távoli bolygó telepesei volnának. A projekt számos célt szolgál, 
például hogy kiderítsék, hogyan viselnénk, ha huzamosabb ideig kellene az 
űr magányos környezetében élnünk. Mielőtt a tudósok elhagyják a kupolát, 
szkafandert öltenek, étkezéseik kizárólag szárított és konzerv élelmiszerek-
ből állnak, és hogy az elszigeteltség érzése tökéletes legyen, az utánpótlást 
robotok szállítják hozzájuk. Persze kényelmes és ismerős környezetet is te-
remthetnek maguknak, ám ezek csupán szimulációk, amelyeket vr szem-
üvegeken keresztül élvezhetnek.

Az innovatív kutatás ellenére megválaszolatlan maradt a kérdés: eljutunk 
valaha a csillagok közé? Az összes lehetséges utazás közül egy Mars-expe-
díció kecsegtet a legtöbb sikerrel. A vörös bolygó az emberiség régi álma, 
és minden tudományos áttöréssel egyre közelebb kerülünk a lehetséges 
induláshoz. Ha pedig eljutunk a Marsra, kezdetét veszi a következő hatalmas 
lépés. Ahhoz azonban, hogy a Marsot a Földhöz hasonlóvá tehessük, fel 
kell erősítenünk az üvegház-hatást. Ironikus? Egy cseppet. Az elképzelés 
némiképp ellentmondásos, hiszen ha létezik élet a bolygón, az elpusztulhat 
a folyamat során. bízzunk benne, hogy az emberiség mostanra megtanulta, 
mi a különbség felfedezés és kizsákmányolás között.

Talán ahelyett, hogy az űr végtelenjébe vágyunk, saját bolygónkat kellene 
mentenünk. Az emberiség legnagyobb kalandjának többről kell szólnia, mint 
túlélésünkről: tudásunk elmélyítésére kellene törekednünk. A Mars tehát ta-
lán csak egy lépcső azon a hosszú úton, amelynek végén saját planétánkon 
lelünk ragyogó, fenntartható új távlatokra. 
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MutAssA MEG EGYEDI kArAktErét

Az új volvo Xc60 a szabadidőjármű skandináv újraértelmezése. letisztult vonalai és dinamikus formai 
elemei együttesen elegáns és energikus, tekintélyt parancsoló autót teremtenek. Úgy nevezzük: 
a skandináv sportoló. lehet azonban akármilyen egyedi egy autó, mindannyian szeretnénk azt a  
magunk képére formálni, hogy végül egyéni ízlésünket tükrözze. Ezért hoztuk létre az exkluzív 
optikai kiegészítők választékát, hogy volvója pont olyan lehessen, amilyennek szeretné, függetlenül 
a felszereltségi szinttől. Ha szeretné tudni, volvójához milyen optikai kiegészítők rendelhetők, 
keresse fel az accessories.volvocars.com weboldalt vagy vegye fel a kapcsolatot helyi 
volvo márkakereskedőjével.

Az Xc60 exkluzív optikai kiegészítői 2017 során kerülnek forgalomba.

16
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karaktereS, erŐtelJeS 
meGJelenéS

Az optikai csomag kihangsúlyozza az 

új Volvo XC60 exkluzív megjelenését. 

Nemesacél első és hátsó fenékvédő lemezt, 

valamint integrált, osztott dupla kipufogó 

végcsövet tartalmaz. Az XC60 Inscription 

modellen a nemesacél stíluselemek 

tökéletesen harmonizálnak az egyedi 

karosszéria részletekkel, míg az integrált 

dupla kipufogóvég erőteljesebb kiállást ad.

erŐtelJeS, SPortoS 
meGJelenéS

Az XC60-hoz tervezett exkluzív optikai 

csomag szálcsiszolt nemesacél első 

és hátsó fenékvédő lemezt, valamint 

integrált, osztott dupla kipufogó 

végcsövet tartalmaz. Az XC60 R-Design 

modellen a nemesacél stíluselemek 

hatásos kontrasztot alkotnak a 

karosszéria fényezésével, kihangsúlyozva 

a modell sportos természetét.

A jellegzetes 5 duplaküllős, 22 colos 

matt fekete Diamond Cut kivitelű 

keréktárcsák a karosszéria színére 

fényezett kerékív-toldatokkal együtt 

robusztus, atletikus megjelenést 

kölcsönöznek az új Volvo XC60-nak.

A képen látható modell: T8 Twin Engine 

R-Design | 707 Kristályfehér gyöngyház | 

Optikai csomag | 22 colos 5 duplaküllős matt 

fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa

A jellegzetes 10 nyitott küllős, 22 colos 

matt fekete Diamond Cut kivitelű 

keréktárcsák a karosszéria színére 

fényezett kerékív-toldatokkal együtt 

remekül emelik ki az új Volvo XC60 

exkluzív személyiségét. 

A képen látható modell: T6 AWD Inscription 

| 724 Fenyőszürke metálfény | Optikai 

csomag | 22 colos, 10 nyitott küllős fekete 

Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa

16
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VERSENy  
A TÖKÉlETESSÉGÉRT

A  vo lvo  o c E A N  r Ac E  b oAT yA r D

S z Öv E g  /  F oTó   / /   K E N N E T H  A N D E r S o N  /  M A rc E l  PA b ST

19

A TÖRTÉNET
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Ha az ember olyan utazásra készül, amely nyolc hónapon és 
46 ezer tengeri mérföldön át tart, négy óceánt és hat kontinenst 

érintve, és amelynek során a kiszámíthatatlan maga jelenti az 
állandóságot, akkor végletekig megbízható hajóra lesz szüksége. 

A 2017/18-as volvo ocean race verseny indulói számára 
pedig egyetlen hely létezik csupán, ahol rendelkeznek az ennek 

megépítéséhez szükséges szaktudással, tapasztalattal és 
gyakorlattal: a boatyard.

A  TÖ rT É N E T

A 
2014/15-ös Volvo Ocean Race 

mezőnye megjárta a poklot. A ké-

pességeik leg vég ső határán telje-

sítő hajósok élet-halál küzdelmet 

vívtak minden másodpercért, olyan 

időjárási viszonyok közepette, ame-

lyekhez képest Ahab kapitány és 

Moby Dick epikus küzdelme játszótéri fogócska 

volt csupán. Ez a vitorlázás legmagasabb szintje. 

Hogy mindez nem túlzás, arról a célba ért hajókat 

tarkító sérülések tanúskodnak. A Volvo Ocean 

Race-en részt vevő hajók azonban nem nyalogat-

hatják sokáig sebeiket. Alig két év áll a csapatok 

rendelkezésére, hogy kijavítsák, újra felszereljék, 

és fel ké szít sék hajóikat a következő rajtra. 

Ez is verseny a javából. Épp csak nem a többi 

hajó, hanem a gyorsan múló idő a kíméletlen el-

lenfél. A helyszín pedig a háborgó tenger helyett 

egy öreg halpiac a portugál fővárosban, Lissza-

bonban.

MEgSZÜlETETT A BoATyARd

A világ legfuturisztikusabb vitorlás flottáját keres-

ve alighanem az öreg tengerparti halpiac volna a 

legutolsó hely, ami eszünkbe jutna. A hosszú, nagy 

belső magasságú épületek és a tenger közvetlen 

közelsége miatt azonban ideális helyszín volt ez a 

Boatyard kialakításához. 

A Boatyard koncepciója a 2014/15-ös Volvo 

Ocean Race során született meg. A csapatokat 

közösen kiszolgáló javító-karbantartó létesítmény-

ben végeztek el minden munkát azokon az azonos 

konstrukciójú, Volvo Ocean 65 típusú hajókon, 

amelyek első ízben vettek részt a versenyben. Sőt: 

pont az egységes konstrukciójú hajók bevezetése 

tette lehetővé a Boatyard megépítését – hiszen ha 

A  TÖ rT É N E T
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A  TÖ rT É N E T A  TÖ rT É N E T

maguk a hajók lehetnek egyformák, miért is ne 

lehetne az őket kiszolgáló infrastruktúra is közös. 

„Az egységes dizájn révén a hajók javítását 

és karbantartását meghatározó, jól körülírt pro-

tokoll-rendszert állíthattunk fel.” – mondja el 

Neil Cox, a Boatyard vezetője. „Mivel pedig a 

hajók egyformák, könnyebb raktáron tartani a 

szükséges alkatrészeket. Ez a koncepció olyan 

szervizkörnyezet kialakítását tette lehetővé, ami 

tulajdonképpen nagyban hasonlít az autóipari 

márkaszervizekre. Az ügyfél leadja járművét, és 

amikor elviszi, tudja, hogy a létező legmagasabb 

színvonalú kiszolgálásban részesült.”

JAVÍTÁS VolVo MÓdRA

A Boatyard hasonlóképpen kezeli a hajókat, mint 

ahogy a Volvo márkaszervizek javítják az ügyfelek 

autóit. Persze a logisztikai kihívások nagyságren-

dekkel összetettebbek, ám az alapelv ugyanaz. 

A csapatok előre egyeztetett időpontban le-

adják hajójukat a Boatyardban. A vitorlást még 

aznap kiemelik a vízből, és beszállítják az első 

épületbe. Ezzel kezdetét veszi egy 15 héten át 

tartó, intenzív munka. 

A Boatyard-ban harmincan foglalkoznak a 

hajókkal: hajóépítők, vitorlakészítők, villanysze-

relők, mérnökök, kommunikációs szakemberek 

és számos egyéb szakma képviselői. A világ 

minden részéről verbuvált csapat tagjai kiváló 

szakemberek, akik már korábban is találkoztak 

a Volvo Ocean Race-szel. Hajónként 15 hét áll 

rendelkezésükre, hogy az eredetivel azonos mi-

nőségben és kivitelben helyreállítsák és felsze-

reljék a Boatyardba érkező vitorlásokat.

EMBERFElETTI RUTINMUNKA

15 hét alatt maradéktalanul helyreállítani és fel-

szerelni egy hajót önmagában is nagy kihívás. 

A Boatyard személyzetének azonban nem egy, 

hanem nyolc hajóról kell gondoskodniuk; mind-

egyikkel határidőre, minden szempontból azonos 

minőségben kell elkészülniük. Vannak olyan pil-

lanatok, amikor a csapat tagjai egyszerre akár 

öt, a felszerelési folyamat más és más fázisában 

tartó hajón dolgoznak. Emberfeletti feladatnak 

hangzik, ám a Boatyardban mindez rutinmunka. 

A felszerelést irányító Neil Cox pontosan tudja, 

milyen feladatok és buktatók várnak a csapatra. 

„Olykor úgy érezzük, meghaladja az erőnket a 

feladat - pont, mint maga a verseny.” – mondja 

Neil. „Ám mindig számíthatunk egymásra, és 

hamarosan újult lendülettel folytatjuk a munkát.” 

Az ausztráliai Sydney-ből származó Neil szak-

máját tekintve hajóépítő. Éveken át az America’s 

Cup és a Volvo Ocean Race – vagy ahogy akkor 

hívták, a Whitbread – töltötte ki az életét. Végül 

azonban győzött az offshore vitorlázás iránti ra-

jongása, így Neil ma már semmi mással nem fog-

lalkozik, mint a Volvo Ocean Race-szel – immár 

tizennyolcadik éve. És hogy pontosan miért is jó 

a hajósoknak a Boatyard? Neil tudja a választ: 

„A mi feladatunk gondoskodni arról, hogy a ha-

jósok fenntartás nélkül bízhassanak vitorlásuk-

ban. Hiszen a nyílt tengeren tudniuk kell, hogy a 

legvégsőkig terhelhetik hajójukat.”

De vajon hogyan képes a Boatyard csapata 

ilyen rövid idő alatt azonos minőségben nem 

csupán rajtra, de akár győzelemre alkalmas ál-

lapotba hozni ennyi hajót?

SZENVEdélyÜK A MUNKA

A hajók felszerelése szigorú ütemterv szerint 

zajlik. Menet közben több köztes fázist kijelöl-

tek, amelyeket időben teljesítve tartható a vég-

ső határidő. Pedig a Boatyardban nem uralkodik 

katonás rend, viszont minden csapattag fegyel-

mezetten, felelősségteljesen és büszkén teszi 

a dolgát – ettől működőképes a rendszer. „Mi 

sem jellemzőbb munkatársaink elhivatottságára, 

mint hogy mindig, minden határidőt betartunk.” 

– árulja el Neil.

Egy-egy hajóra csupán néhány hónap jut, 

így a folyamatot percről percre meg kell tervezni. 

A 15 hetes ciklust öt háromhetes fázisra bont-

ják, amelyek mindegyikében más és más csapat 

dolgozik a hajókon. „Mindig csapatban dolgo-

zunk, ám munkatársaink teljességgel önállóak. 

Hatalmas gyakorlattal bírnak, tisztában vannak 

feladataikkal, és tudják, hogy három hét alatt vé-

gezniük kell minden, rájuk bízott munkával, mert 

a hajó tovább lép a következő fázisra. Nem lehet 

később pótolni az elmaradást.” - mondja Neil.

Az első fázis a hibák feltérképezéséről és meg-

állapításáról, valamint a javításokról szól. A hajók 

részletes hibalistával érkeznek a Boatyardba; a 

normál karbantartáson felül az ezen szereplő 

javításokat is el kell végezni. A hajósok ekkor 

találkoznak a helyreállítást végző szakemberek-

kel, így részletesen megvitathatják az igényeket, 

a felszerelési folyamat részleteit. Ezt követően 

ultrahangos vizsgálatnak vetik alá a hajótestet, 

ami során kiszűrik a felszín alatti sérüléseket. 

Végül mindent leszerelnek a hajóról: nem marad 

más, mint egy szénszálas váz.

„Eltávolítjuk a hidraulikát, a fedélzeti sze-

relvényeket, az elektromos komponenseket, a 

vízvezetékeket. Szó szerint lecsupaszítjuk a ha-

jót.” – mondja Neil. „Minden kiszerelt alkatrészt 
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A  TÖ rT É N E T

gondosan felcímkézve tárolunk el. Ekkor veszi 

kezdetét maga a javítás.” Habár a munka orosz-

lánrészét a helyszínen végzik, egyes alkatrésze-

ket visszaküldenek gyártójuknak. Ezzel együtt 

a szakemberek olyannyira felkészültek, hogy ha 

a szükség úgy hozná, a hajó bármely elemét 

képesek lennének maguk helyreállítani.

RéSZEKBŐl AZ EgéSZ

Miután végeztek a javításokkal, a hajót átviszik 

a második épületbe: a festőműhelybe. Az autó-

iparban a fényezés az egyik utolsó munkafázis. 

Itt azonban egészen más a helyzet: csak akkor 

foghatnak hozzá a többi feladathoz, ha elkészül-

tek a festéssel. A hajótest például a jó látható-

ságot biztosító narancssárga színt kapja, míg a 

fedélzeti szerelvények kijelölt helyét egységes, 

magas fényű bevonattal látják el.  A harmadik 

állomáson aztán kezd összeállni a kép.

„A felszerelő műhelyben válnak ismét Volvo 

Ocean 65-össé a hajók.” – meséli Neil. „A ko-

rábban eltávolított szerelvényeket az eltelt hat 

hét alatt vagy mi magunk, vagy a gyártó átnézte, 

kijavította, összeszerelte és kipróbálta, így nincs 

más dolgunk, mint visszaszerelni azokat a hajó-

ra. A kilencedik hét végére tehát gyakorlatilag 

összeáll a hajó - már csak a kormánylapát, az 

árboc és a tőkesúly hiányzik.”

célEgyENES

A következő három hét a végső felkészítésről 

szól: a hajókat mérlegeljük, majd megkapják 

egyedi csapatszíneiket . Az it t mért tömeg 

számít a hajó hivatalos tömegének. Ez alap-

ján fogják ballaszttal ellátni az egyes hajókat 

a rajtnál. A mérlegelést követően kezdődik a 

csapatjelzések kialakítása. Az egyedi színek 

és logók felvitele bonyolult folyamat: tervezé-

se több mint egy hónapot, kivitelezése három 

hetet vesz igénybe.

Amint ezzel készen vannak, a hajó készen 

áll a legvégső fázisra. Ennek során a csapat 

kiviszi az épületből a hajót, és elkezdik felsze-

relni a kommunikációs berendezést, például az 

antennákat. Ezután a hajót daruval ráemelik a 

tőkesúlyra. A következő két napban felszerelik 

a kormányművet, a kormánylapátot, valamint 

minden olyan alkatrészt, ami a vízre tételhez 

szükséges. Azt ezt követő héten felkerül a kö-

télzet, és a hajót vízre bocsátják.

Ezután 48 órányi tesztelés jön. Ellenőrzik 

többek között a hidraulikát, az elektronikus 

rendszereket és a tőkesúlyt: biztosan tudniuk 

kell, hogy a hajó készen áll a versenyre.

Az utolsó háromhetes időszak felénél meg-

érkezik a legénység, hogy átvegye a hajót. A 

Boatyard munkatársainak felkészültségéről 

„Amikor átadunk 
egy hajót, biztosak 

vagyunk a dolgunkban. 
Reméljük, a 

csapatok ugyanilyen 
magabiztosan vágnak 

neki a versenynek.”
NEIL COX, A BOATYARD VEZETŐJE

A  TÖ rT É N E T
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mindennél jobban tanúskodik, hogy két nap 

alatt mindig olyan állapotba tudták hozni a vi-

torlást, hogy a hajósok vízre szállhassanak, és 

maguk is kipróbálják azt. A felkészítés utolsó 

hetében a legénység ismét összeszokik a hajó-

val, annak a biztos tudatában, hogy ha bármilyen 

probléma merülne fel, a Boatyard személyzete 

azonnal a segítségükre siet.  A 15. hét végén 

a legénység hivatalosan is átveszi a hajót. Ám 

ekkor a Boatyard szakembereinek figyelme 

már a következő hajóra irányul; és ez így megy 

egészen addig, amíg a versenyben részt vevő 

összes hajó tökéletesen felkészítve el nem 

hagyja a kikötőt. 

VIToRlÁT BoNT A BoATyARd 

A Boatyard csapata számára azonban még 

ekkor sem ér véget a munka. Amint végeztek 

a hajók felszerelésével, Neil szavaival élve út-

jára indul az „utazó cirkusz”. Ez gyakorlatilag 

a Boatyard két mobil szervizállomása, ame-

lyek egymást váltva követik világ körüli útján 

a mezőnyt. A mozgó Boatyard olyasmi, mint a 

boxutca az autóversenyzésben; a karbantartás 

mértéke attól függ, mennyire vette igénybe a 

verseny előző szakasza a hajókat.

„Az állomásokon három szinten nyújtunk 

karbantartást.” – mondja Neil. „A hajók oly-

kor a vízben maradnak; ez behatárolja a rajtuk 

elvégezhető munkát. Máskor kiemeljük őket, 

és teljes körű ellátásban részesülnek. Ezek a 

szervizmunkák rengeteg munkával járnak – fő-

leg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 10 nap 

alatt nyolc hajót kell rendbe hoznunk. Itt is lét-

fontosságú tehát a megfelelő időgazdálkodás; 

mindent dokumentálunk és naplózunk.”

AZ ÁTlÁTHATÓSÁg A KUlcS

Az egységes hajótípust eredetileg azért vezet-

ték be a Volvo Ocean Race regattán, hogy az 

esélyeket kiegyenlítve olyan versenykörnyezetet 

teremtsenek, amelyben nem a technológia és a 

hajóépítő szakértelem, hanem a hajózó képes-

ségek és a hatékony csapatmunka vezet ered-

ményre. Ez áttekinthetőbbé tette a versenyt, 

ami már a Boatyard működésében is megnyil-

vánul. „A Boatyard nyitott könyvként üzemel.” 

- mondja Neil tárgyilagosan, de büszkén. 

„Régen a hajókat hatalmas szárazföldi sze-

mélyzet szolgálta ki, akik saját elképzeléseik 

szerint értelmezték a szabálykönyvet. Akkoriban 

tehát sokat titokzatoskodtak a csapatok. Ennek 

azonban vége. Ma ugyanazok a szerelők tartják 

karban az összes hajót, mindenki ugyanabban 

a magas szintű kiszolgálásban részesül. A mi 

szemünkben mindenki egyforma.”

A FEdélZETRŐl NéZVE

De vajon mit szólnak mindehhez azok, akik a 

következő nyolc hónapot a hajókon töltik: ma-

guk a versenyzők? Számukra mi a legfontosabb 

előnye a Boatyardnak? Martin Strömberget, há-

romszoros Volvo Ocean Race veteránt, a ver-

seny korábbi győztesét arról kérdeztük, hogyan 

támogatja erőfeszítéseiket a Boatyard.

„A Volvo Ocean Race-en kulcsfontosságú, 

hogy rábízhassuk magunkat a hajóra. A legfon-

tosabb tehát, amit a Boatyardtól kapok, hogy 

nem kell aggódnom a biztonságunk miatt.”

A Volvo szülővárosából, Göteborgból szár-

mazó Martin tudja, milyen fontos, hogy masszív, 

megbízható hajóval vágjon neki a tengernek.

„Az éjszaka közepén, koromsötétben, süvöl-

tő szélben vitorlázva tudnom kell, hogy a hajó 

átvészeli a megpróbáltatásokat. Tudnom kell, 

hogy megbízható a vitorlásunk. Szerencsére a 

Boatyard esetében biztos lehetek benne, hogy 

tökéletes munkát végeztek, és hogy 100 szá-

zalékos állapotban vesszük át tőlük a hajónkat.” 

– mondja Martin.

És vajon mit szól mindehhez Neil? „Amikor 

átadunk egy hajót, biztosak vagyunk a dolgunk-

ban. Reméljük, a csapatok ugyanilyen maga-

biztosan vágnak neki a versenynek.” – mondja. 

Nem hiszem, hogy bárki kételkedne e felől. 

„Az éjszaka közepén, süvöltő szélben 
vitorlázva tudnom kell, hogy a hajó 
átvészeli a megpróbáltatásokat.”
MArTIN STrÖMbErg, HAJóS
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EREDETI FÉNyFoRRÁSoK

E r E D E T I  vo lvo  A l K AT r É S z E K

üdvözlöm! Ma a vezérműszíjakról szeretnék Önnel beszélgetni. várjon, ne 
fusson el, jöjjön vissza! Mit szólna az olajszűrőkhöz? üzemanyagszűrők? Kérem? 

Elismerem: az új vezérműszíj vagy üzemanyagszűrő nem olyan izgalmas téma, 
mint egy divatos új légterelő, vagy egy készlet vadonatúj könnyűfém keréktárcsa. 
De néha pont a legkevésbé szem előtt lévő dolgokon múlik a vezetés élménye.
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A VolVo géNÁlloMÁNyA

Mindent, amit annyira szeret a Volvóban – a motor finom, halk járásától az 

utasteret megtöltő, kristálytiszta levegőig – összekapcsol egy valami: az 

eredeti Volvo alkatrészek. Az ablaktörlő lapátoknak köszönheti, hogy olyan 

tökéletes kilátás nyílik a volán mögül. Az olajszűrő és az üzemanyagszűrő 

együtt gondoskodnak motorja hosszan tartó tisztaságáról. Ami pedig a 

fedélzeti biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését illeti, ahhoz 

a fékbetétek, a féktárcsák és a szélvédő valóságos csapatmunkájára van 

szükség. Az eredeti Volvo alkatrészek tehát többek egyszerű cseredarab-

nál: autója nélkülözhetetlen alkotóelemei, amelyek nélkül a Volvo nem 

lehetne Volvo. Éppen ezért szervizelés vagy karbantartás során kizárólag 

eredeti Volvo alkatrészt használunk.

gARANTÁlT MINŐSégű AlKATRéSZEK

Az eredeti Volvo alkatrészeket – legyen szó pollenszűrőről vagy olaj-

szűrőről, ablaktörlő lapátról vagy szélvédőről – a Volvo Cars pontos mű-

szaki előírásait követve tervezzük és gyártjuk, azokat ugyanazon szigorú 

követelmények szerint teszteljük, mint a gyári beépítésű alkatrészeket. 

Egyetlen más cserealkatrészt sem talál a piacon, amelynek a minősége 

garantáltan megegyezne autója minőségével, illetve amely teljesítené a 

Volvo Cars biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásait. 

Amikor tehát legközelebb szóba kerülnek az olajszűrők vagy ablaktörlő 

lapátok, kérjük, ne forduljon el: gondoljon inkább arra, mi mindent tehetnek 

az eredeti Volvo alkatrészek az Ön autójáért, és garantáltan mosolyra 

húzódik a szája.

Köszönjük figyelmét!

A HAgyoMÁNyoK MEgŐRZéSE  

EREDETI VOLVO CLASSIC ALKATRÉSZEK

Az eredeti Volvo alkatrészeket újabb típusainkhoz kínáljuk, 

míg az eredeti Volvo Classic alkatrészeket nagyobb 

élettapasztalattal rendelkező autóinkhoz fejlesztettük ki. 

Legyen szó 15 éves S80-asról vagy 60 éves PV 544-ről, 

be tudjuk hozzá szerezni az eredeti Volvo Classic 

alkatrészeket, így autója úgy működhet, ahogy azt egy 

Volvótól elvárja. Az eredeti Volvo Classic alkatrészeket 

rendelje meg közvetlenül Volvo márkakereskedőjétől. *

*  Nem minden alkatrész rendelhető minden volvo modellhez. Az alkatrészek 
elérhetőségéről érdeklődjön volvo márkakereskedőjénél.
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ÍmE AZ IRoDÁm, 
lÉPJEN  

BElJEBB!
l E gy E N  T E l J E S  A z  É l M É N y

Ezernyi módja van már a kapcsolattartásnak, így onnan dolgozhatnánk, ahonnan akarunk. 
Mégis, mi tart vissza bennünket?
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B
ali, Indonézia. Csodálatos kalandok és 

kulturális élmények helyszíne. Évtizedek 

óta utaznak ide az emberek, hogy meg-

csodálják a színpompás korallszirteket 

vagy a sűrű esőerdőt, hogy szörfözzenek 

vagy jógázzanak egy jót. A parttól távolabb 

fekszik Bali egyik legismertebb térsége: 

a zöldellő dzsungel teraszos kialakítású rizsföldekkel 

váltakozik, a tájat hindu szentélyek tarkítják.  Itt talál-

ható a sziget kulturális és művészeti központja, Ubud 

városa. Szintén itt működik a Roam: egy ultramodern 

közösségi lakó- és munkahely, amely a világ legcsodá-

latosabb pontjain tart fenn irodákat. A Roam a digitális 

nomádok menedéke: azoknak a hivatásos utazóknak és 

helyszíntől függetlenül dolgozó szakembereknek ajánl-

ják, akik soha nem látott módon ötvöznék karrierjüket 

az utazással. Önmagában való ellentmondásnak han-

gozhat, de ezt a minden szempontból ideális helyzetet 

éppen az internet teremtette meg. A Roam ügyfelei 

előre tudhatják, hogy amikor megérkeznek, mindenük 

meglesz ahhoz, hogy otthonosan érezzék magukat, és 

hatékonyan dolgozhassanak.

ÚJ éRTéKEK

A digitális nomád létformához azonban nem kell Balira 

utaznunk. Akik saját ritmusukban dolgoznának, régóta 

használják a kávézókat mobil irodaként. A tejeskávét 

szürcsölő, laptopon gépelő vendégeknek nem csak 

a munkahelyük közös: azonos az életszemléletük, és 

mindannyian fontosnak tartják, hogy világunkat - és 

benne a sajátjukat - még innovatívabbá, még fenntart-

hatóbbá tegyék.  A maguk urai kívánnak lenni, és ha 

ez nem egyeztethető össze a napi nyolc órás rutinnal, 

megoldják máshogy. 

Ma már nem kötelező mindenütt jelen lennünk, és 

ez nem csak a munkára érvényes: online rendelünk va-

csorát, tartjuk a kapcsolatot barátainkkal, vagy foglaljuk 

le a nyaralásunkat. Az online készülékek segítségével 

kényelmesen, időtakarékosan irányíthatjuk szakmai 

és magánéletünket. Az olyan innovatív közösségi és 

digitális csatornák, mint a Slack webes chat-rendszer 

egy vadonatúj online kultúrát hívtak életre, amelyben 

más értékek, prioritások és lehetőségek érvényesek. 

Így újragondolhatjuk azokat a folyamatokat, amelyeket 

munkánkban és magánéletünkben követünk.

AZ oSZToZÁS dIVATJA

Az emberiség mindig is vándorolt. Manapság egyre 

kevésbé ragaszkodunk a magántulajdonhoz, és egyre 

inkább magunkévá tesszük a kölcsönzés kultúráját. 

A Spotify-on havidíj ellenében több zeneszám áll ren-

delkezésünkre, mint amit egész életünkben meghall-

gathatnánk. Minek vásárolnánk kerékpárt, amit ellop-

hatnak, ha egy kerékpárbérlő rendszer (mint például a 

budapesti Bubi) tagjaként egy egész bicikliflotta állhat 

rendelkezésünkre? Fogunk egyet, majd használat után 

az úti célunkhoz legközelebbi állomáson visszaadjuk 

azt. Ma már akár egyedi ruhákat és drága kiegészítőket 

is bérelhetünk egy-egy alkalomra, így nem kell azokat 

méregdrágán megvásárolnunk, hogy aztán ott poro-

sodjanak a ruhásszekrényben. A közösségi és digitális 

technológiák hívták életre azt az előfizetés alapú üzleti 

modellt és az osztozás alapú gazdaságot, amelyben az 

Airbnb is működik. Kezdenek megváltozni a birtoklásról 

alkotott elképzeléseink. Az osztozás napjaink divatja, 

amelynek a közösségi szellem, a praktikum, a megfi-

zethetőség és a fenntarthatóság a mozgatórugói. És 

akkor még nem beszéltünk a lényegről: a szabadságról.

Ezen a ponton lép be a képbe az Ön Volvója, ami 

alighanem éppen kint áll az utcán. Az automobil mindig 

is a szabadság jelképe volt, ám a statisztikák szerint 

autónk élettartamának 95 százalékát parkolással tölti. 

Mi volna, ha ez idő alatt valaki más konstruktívabban 

használhatná azt?

A Volvo Cars idén újabb világelsőségre tör: lehetővé 

tenné a Volvo-tulajdonosok számára, hogy megosszák 

járművüket. Az újszerű ötlet lelke az a Volvo On Call 

okostelefonos alkalmazás, amelyen keresztül a barátok, 

családtagok vagy munkatársak kényelmesen hozzá-

férhetnek Volvójához, amikor Ön nem használja azt. 

Ha belegondol, az autó eleve megosztásra született: 

segítségükkel osztozunk élményeinken, emlékeinken, 

az utazás örömén. A jövőben azonban a Volvók egy 

lépéssel tovább viszik az osztozást. 

Ma már nem kötelező mindenütt jelen 
lennünk. online rendelünk vacsorát, 
tartjuk a kapcsolatot barátainkkal, 
vagy foglaljuk le a nyaralásunkat.
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A világ olyan, amilyennek látjuk. Az emberek sokasága egyeseknek 

tömeget, másoknak ötletek színes kavalkádját jelenti. Ami az egyiknek 

akadály, azon a másik felkapaszkodhat. És amit a többség egyszerűen 

csak autónak lát, az számunkra jóval több: lehetőség. Lehetőség arra, 

hogy kapcsolatot teremtsünk a körülöttünk lévő világgal, megosszuk 

egymással ötleteinket, és jobban használjuk ki az időnket.

Az új Volvo XC40 semmihez sem fogható. Magabiztos, kompakt, 

modern szabadidőjármű, igazi egyéniség, amely intelligens kialakítá-

sának köszönhetően új lehetőségeket nyit meg előttünk. Az intelligens 

tároló megoldásokkal és annál is okosabb technológiákkal felvértezett, 

új Volvo XC40 sokkal több egy átlagos autónál.

A SKANdINÁV dIZÁJN ModERN ÚJRAéRTElMEZéSE

A tökéletesen arányos, robusztus új Volvo XC40 modern, fiatalos 

hangvétellel értelmezi újra a klasszikus skandináv formatervezést. 

A lenyűgöző külső – a lekerekített motorházfedéltől a döntött hűtőrá-

csig, az izmos oldalfalaktól az emelt hasmagasságig – azonnal magára 

vonja a figyelmet, és hamisítatlan szabadidőjárműves hangulatot kelt. 

Az innovatív belső tér emelt üléspozíciója, átgondolt tárolómegoldásai 

és áttekinthető kezelőfelülete magabiztossá teszik a vezetőt.

SENKI NEM TÁRol NÁlA JoBBAN

Az új Volvo XC40 tele van intelligens tárolási megoldásokkal. A se-

bességváltó elektronikus vezérlésű, így rengeteg hely szabadult fel 

a padlókonzolon, ahol tárolórekeszeket alakítottunk ki, de elfért itt az 

okostelefon vezeték nélküli töltésére szolgáló tálca is. A hangszórók 

átgondolt elhelyezésének köszönhetően pedig az első ajtózsebek a 

legtágasabbak a kategóriában.  Hátul, a csomagtartó felhajtható pad-

lója alatt mély és tágas üreget találunk. Az értéktárgyak biztonságos 

elhelyezésére szolgál a vezetőülés alatti, titkos tálca, míg a kesztyűtar-

tóban kialakított, kihajtható akasztó a zacskók, papírtáskák szállítását 

könnyíti meg. Egy szóval, az új Volvo XC40 fedélzetén mindennek talál 

helyet, amit magával szeretne vinni. 

öN KöRé TERVEZETT TEcHNolÓgIA

Az új Volvo XC40 fedélzetén alkalmazott technológiák mind ösz-

tönösen, egyszerűen használhatók. Gombok és kapcsolók helyett 

az új XC40 a Volvo egyedülálló érintőképernyős és hangvezérlési 

technológiáját alkalmazva teszi egyszerűbbé, biztonságosabbá és 

kényelmesebbé az autóvezetést.

A Volvo prémium kapcsolódási és szórakoztatási csomagjával, a 

Sensus Connecttel még élvezetesebb az új Volvo XC40 vezetése. 

Az exkluzív, 12,3 colos digitális műszeregység, a szépséges, 9 colos 

központi érintőképernyő, a Wi-Fi és Bluetooth technológiákkal ki-

terjesztett kapcsolódási funkció, valamint a hasznos alkalmazások 

széles választéka tökéletes lehetőséget teremt a minket körülvevő 

világ felfedezésére, a kapcsolattartásra.  

NEm EGy ÁTlAGoS AUTÓ   
AZ ÚJ VOLVO XC40
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éS EZ Még NEM MINdEN…

Mondani sem kell, az új Volvo XC40 ennél is többet kínál, ám két 

oldalon nem írhatunk mindenről.  Örömmel meséltünk volna pél-

dául a Pilot Assist funkcióról vagy a nagytestű állatokat felismerő, 

világelső balesetmegelőző rendszerről. Szerettük volna bemutatni a 

többlengőkaros hátsó futóművel szerelt, vadonatúj felfüggesztést, 

ami precíz, dinamikus, közvetlen vezethetőséget biztosít. Oldalakon 

át tudtunk volna áradozni hajtáslánc-technológiáiról, klímaberen-

dezéséről, a Volvo On Call mobil alkalmazás előnyeiről vagy arról, 

milyen kényelmes a kulcs nélküli nyitás és indítás. De, ahogy mondtuk, 

minderre most nincs helyünk. A volvocars.com/hu weboldalon vagy 

helyi Volvo márkakereskedőjétől azonban mindent megtudhat az új 

Volvo XC40-ről. 

Az intelligens tároló 
megoldásokkal és annál is 

okosabb technológiákkal 
felvértezett, új Volvo Xc40 

sokkal több egy átlagos 
autónál.
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AZ IllAToK

NyElVÉT KUTATJUK

S z Öv E g  /  K É P   / /   K E N N E T H  A N D E r S o N  /  PAT r I K  J o H ä l l

IHlETADÓ

tItkoS
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I H l E TA D ó

M
indenki máshogy próbál kiszakadni a mindennapokból. 

Egyeseknek egy erdei séta, másoknak az autóvezetés 

jelenti a kulcsot. Létezik azonban egy olyan megoldás 

is, amihez ki sem kell lépnünk az ajtón: szó szerint itt 

van az orrunk előtt. Arra a folyamatra utalok, amelyet 

Marcel Proust francia regényíró „önkéntelen emléke-

zésnek” nevezett: amikor a hétköznapi élet valamely 

egyszerű momentuma akaratlanul is erőteljes emlékeket idéz fel a 

múltból, és képzeletben más tájakra repít bennünket.

Az önkéntelen emlékezéssel az emberek többsége találkozik élete 

során: a frissen vágott fű illata felidéz egy gyermekkori nyarat, vagy a 

bőr illata első autóutunkra emlékeztet. Az élmény olyan erőteljes, hogy 

képes kiemelni bennünket a valóságunkból. Pontosan ez a jelenség – az 

érzelmek megragadása és a múlt élményeinek felidézése különböző 

illatok segítségével – volt az, amely egy svéd párt: Christine és Niclas 

Lydeent arra ihletett, hogy útjára indítsák saját parfümmárkájukat, amely-

nek az Agonist nevet adták. Céljuk nem kevesebb volt, mint hogy olyan, 

egyedülálló illatokat teremtsenek, amelyek segítségével lélegzetelállító 

érzelmi utazásra indulhatunk.

AZ ElSŐ KIAdÁS

„Első kompozíciónkkal a féltékenység illatát szerettük volna megterem-

teni.” – emlékszik vissza lelkesen Niclas Lydeen, az Agonist társalapítója. 

A „féltékenység illata” persze nem ugyanaz, mintha a nyári mező illatát 

igyekeznénk visszaadni, vagy újraalkotnánk a tavaszi Párizs levegőjében 

izzó romantikát.  Ám pontosan ez volt a lényeg. „Olyasvalamit szeret-

tünk volna alkotni, ami Svédország egy másik arcát fejezi ki.” – veszi át 

a szót Christine. „Azt a lírai, melankolikus szépséget, amelyet Ingmar 

Bergman, Greta Garbo és Karin Boye megragadott. A féltékenységből 

és a szenvedélyből merítettünk ihletet, és olyan illatot álmodtunk meg, 

amely egyszerre magával ragadó, leküzdhetetlen és romantikus.”

Ha szeretnénk egy időre elvonulni a világ zaja elöl, jó ötlet, ha autónk volánja mögött keresünk 
menedéket. Az utazáshoz azonban néha annyi is elég, ha behunyjuk szemünket, és szaglásunkra 

hagyatkozunk. Mindig is izgatott, hogyan képesek bizonyos illatok kiragadni bennünket a 
mindennapokból, ezért megkérdeztük a svéd christine és Niclas lydeent, akik parfümmárkájuk, 

az Agonist segítségével tanítgatják a világot az „illatok titkos nyelvére.”

I H l E TA D ó
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I H l E TA D ó I H l E TA D ó

Így született meg a Kallocain: az illat, amelyet a svéd költő- és írónő, 

Karin Boye munkássága ihletett, és amely Boye leghíresebb regényétől 

kölcsönözte a nevét. A Kallocain megalkotásakor Christine és Niclas a 

hagyományos francia illatművességet a svéd hagyaték újraértelmezé-

sével kombinálta.  A parfüm limitált kiadású üvegcséjét az ismert svéd 

üvegkészítővel, Kosta Bodával együttműködve tervezték meg.

A francia hagyományok és a svéd innováció ötvözése egy csapásra 

globális elismerést hozott az Agonist márkának. Az első palackot a 

Svéd Formatervezési Múzeum vásárolta meg, és felvette azt állandó 

kiállításába. Ezután a tégely a modern svéd formatervezést népszerűsítő 

kiállítás keretében bejárta az egész világot.  Amikor egyre több gyűjtő és 

üzlet jelentkezett Christine-nél és Niclas-nál, hogy szállítsanak nekik a 

Kallocainból, egyértelművé vált, hogy az egyedülálló svéd illatnak komoly 

nemzetközi rajongótábora támadt. Most, kilenc évvel és tizennégy illattal 

később Christine és Niclas úgy érzik, még csak most veszi kezdetét 

az Agonist kalandja.

A FolyAMAT

Az illatok mentén való utazás az Agonist filozófiájának sarkalatos 

eleme. Christine és Niclas rengeteget utaztak gyermekkorukban; az 

idegen országok, eltérő kultúrák felfedezése a mai napig fontos ihlet-

adó forrás számukra. „Imádunk utazni, és a legkülönfélébb úti célokon 

befogadni a helyi művészetet, élvezni a zenét, a filmet, az irodalmat.” 

– mondja Christine. „Így gyűjtjük be azokat az ötleteket, amelyekből 

végül megszületnek az új illatok.” – Miközben az utazás a kreatív folya-

mat szerves része, legalább annyira meghatározó a hazatérés élménye. 

„Svédországban eltávolodunk az ingerektől, megkapjuk a munkához 

elengedhetetlen nyugalmat.” – magyarázza Christine. „Itthonról külön-

leges svéd szemszögből tekinthetjük át és értelmezhetjük újra mindazt, 

amit utazásaink során magunkévá tettünk.” De vajon hogyan válik egy 

benyomás Agonist illattá? 

Első illatuk bevezetésekor Christine és Niclas 
az ismert svéd üvegkészítővel, Kosta Bodával 
együttműködve tervezték meg a parfüm limitált 
kiadású üvegcséjét.
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„Mindig egy konkrét hangulat, tematika vagy gondolat a kiindulási 

pont.” – avat be Niclas. „Amint ezt meghatároztuk, elkezdünk ihletet 

gyűjteni – látványokat, zenéket, szövegeket, nyersanyagokat. Ezután el-

merülünk a gondolatban, amíg meg nem születik a neve, a személyisége, 

és a háttértörténete.” Amint teljesen kialakul a koncepció, Christine és 

Niclas neves illatszakértőkből álló csapatuk segítségével életre kelti az 

illatot és annak történetét.

BEFogAdÓ SZEMlélET

A vezető illatmárkák többségükben éveken át a földi halandók számára 

elérhetetlen világokat teremtettek; illatkompozícióikat egy nagyon szűk 

réteg számára kínálták. Az Agonist megalapításakor Christine és Niclas 

tudatosan ügyelt arra, hogy ez ne fordulhasson elő velük. Átláthatóbb, 

befogadó szemlélet szerint dolgoznak. „Eszünkbe sem jutna egy szűk 

társadalmi rétegre korlátozni a termékeinket. Az illatok szerintünk nem-

telenek. Ezért közhelyek nélküli, uniszex parfümöket alkotunk.” - mondja 

Niclas.

Jó példa az Agonist transzparens filozófiájára, hogy a palackok cím-

kéjén pontosan feltüntetik az illatok összetevőit. „Ha az üvegcséről le-

olvashatják, mit tartalmaz a parfüm, az emberek rögtön tudják, miből 

állnak illataink. Ezzel ők is a folyamat részének érzik magukat.” - árulja 

el Christine. 

Christine és Niclas nem csupán termékeik alkotóelemeivel kapcso-

latban mutatnak üdítő őszinteséget, de örömmel működnek együtt más 

művészekkel, hogy illataiknak új távlatokat kölcsönözzenek. Terveztek 

már haute couture üvegszobrokat Åsa Jungnelius svéd üvegművésszel, 

korlátozott példányban nyomott „illatos könyvet” Julien Boudet francia 

divatfotóssal, és kézzel készített vázát Masayoshi Oya svéd-japán kera-

mikussal. Minden egyes új illatuk bevezetését különleges installációval 

ünneplik meg, amely az együttműködés és a parfüm háttértörténete 

előtt tiszteleg. Christine és Niclas alkotóművészként az illatkompozíció 

megalkotásának minden fázisában töretlen szenvedéllyel és kreativi-

tással dolgoznak, az ihlet első pillanatától az illat piaci bevezetéséig, 

közkinccsé tételéig.

A léNyEg AZ IllAT

Habár a koncepciók, együttműködések és installációk munkájuk szerves 

részévé váltak, mégis csak az illatok iránti szenvedély határozza meg 

az Agonist működését. Mely illatok állnak tehát legközelebb Christine 

és Niclas szívéhez?

Christine válaszol először. „Imádom a nyár elején nyíló orgona illatát. 

Svédországban ez szinte szinonimája a gyerekek számára oly kedves 

időszaknak, amikor véget ér az iskola, és megkezdődik a kalandokkal 

teli nyár.” „Az én kedvencem az erdő illata.” - veszi át a szót Niclas. 

„A fa illatát minden formájában kedvelem, lehet nedves, száraz, égett 

vagy frissen vágott. Van benne valami ősi és vad, mégis szabályozott 

és következetes.”

Amint modern világunk egyre inkább a látásra, a vizuális ingerekre 

támaszkodik, érdemes lehet hallgatni az Agonist tanácsára, és felfedezni 

az illatok világát. Ki tudja, talán tartalmasabb életet élhetünk, ha be-

hunyjuk szemünket, és szaglásunkra hagyatkozunk. Az illat néma nyelv, 

amely azonban megtanulható, ha hajlandóak vagyunk azt felfedezni. 
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olyasvalamit 
szerettünk volna 

alkotni, ami 
Svédország egy 

másik arcát: a 
lírai, melankolikus 

szépséget fejezi ki.
cHrISTINE lyDEEN, AgoNIST

I H l E TA D ó
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SZENVEDÉlyES EmBEREK

lÁTHATATlAN

A Volvók tervezésének titka a megfelelő egyensúly eltalálásában rejlik. A motor alkatrészeinek, a biztonsági 

rendszereknek, de még a dekorelemeknek is tökéletes harmóniában kell együttműködniük egymással. Van 

azonban az autónak egy másik területe is, ahol az optimális egyensúly meghatározó jelentőséggel bír az 

utasok egészsége és jó közérzete szempontjából: az utastér, pontosabban az abban keringő levegő. Itt jut 

szerephez a Volvo Cars utastéri légminőséget ellenőrző csapata, amelyben olyan szakemberek dolgoznak, 

akik a szemmel nem látható apróságokat is észreveszik. 

AZ ElEMEK INTEgRÁlÁSA

Képzelje maga elé Volvója utasterének alkotóelemeit. Mit lát? Üléseket, műszerfalat, padlószőnyeget, pohár-

tartókat, kesztyűtartót, kapcsolókat - bizony hosszú a lista. Ezeket a komponenseket mind úgy tervezték, hogy 

tökéletesen együttműködve szolgálják az Ön kényelmét és javát. De vajon mi a helyzet a nyersanyagokkal, 

amikből készültek? Ki felel azért, hogy ezek is harmonikus egységet alkossanak? Nos, bemutatjuk Annelie 

Synnerdahlt és Hanna Sundqvistet. 

Annelie és Hanna, a Volvo Cars két elemző mérnöke együtt 47 évnyi szakmai tapasztalattal bír. Aligha 

túlzunk tehát, ha azt mondjuk, van némi fogalmuk a Volvók utasterében található levegő tulajdonságairól. 

Feladatuk kielemezni az utastéri anyagokat, és gondoskodni arról, hogy azok most és a jövőben is mentesek 

legyenek mindenféle káros kipárolgástól, kellemetlen szagtól. De vajon hogy történik mindez? Hogy néz ki 

egy átlagos munkanap azok számára, akik a létező legegészségesebb fedélzeti környezetet igyekeznek 

megteremteni? 

„Egyszerre annyi különböző tesztet végzünk folyamatosan, hogy nincs ‘átlagos’ munkanapunk.” – mondja 

Annelie. A tesztelés minden fázisában részt vesznek, a vizsgálatok megtervezésétől a jármű „egészségessé” 

nyilvánításáig, és forgalomba bocsátásáig. „Mindent megvizsgálunk.” – magyarázza Hanna. „Az olyan aprósá-

goktól kezdve, mint a pohártartók, a tömítések vagy a nyomógombok, az egészen nagy, összetett alkatrészekig, 

mint a középkonzol vagy a padlószőnyeg. Emellett az autók egészét is teszteljük napszimulációs cellákban, 

néha még közúton is.” A tesztfolyamat jellegétől függetlenül azonban csak akkor ér véget a munkájuk, amikor 

tökéletesen elégedettek az utastéri levegő minőségével. 

A TUdoMÁNy éS AZ éRZéKSZERVEK TAlÁlKoZÁSA

A károsanyagok tesztelése során Annelie és Hanna ultramodern elemző berendezésekkel egészítik ki saját 

szaktudásukat és fejlett szaglóérzéküket. „A padlószőnyegek vizsgálatakor például emissziós tesztkamrába 

helyezzük, és ott 65°C-ra melegítjük a szőnyeget.” – mondja Hanna. Az emissziós tesztkamra a vizsgált 

anyagokban megtalálható, nem kívánatos anyagok felfedezésére, koncentrációjuk pontos meghatározására 

szolgál. „Adott idő után mintát veszünk a kamra légteréből. Ha illóanyagokat észlelünk, azokat begyűjtjük, 

és további tesztelésre laboratóriumba küldjük.” Az egész folyamat rendkívül aprólékos és hosszadalmas, a 

munka rengeteg türelmet és gondos figyelmet követel meg. 

De pontosan mit is keres Annelie és Hanna, és hogyan tudják megkülönböztetni a káros anyagokat az 

ártalmatlanoktól? „Bizonyos anyagok közismerten veszélyesek. Ezeket nyilván nyomokban sem szeretnénk 

viszontlátni az autónkban.” – mondja Hanna. „Más anyagok viszonylag ártalmatlanok, ám ha huzamosabb 

ideig nagy koncentrációban érintkezünk velük, fejfájást, szédülést okozhatnak. Ezért ügyelünk, hogy a mért 

koncentrációk messze a megengedett határértékek alatt maradjanak.” Ez egyben azt is jelenti, hogy Annelie és 

Hanna munkájának fontos része, hogy tisztában legyenek a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos legfrissebb 

szabályokkal és korlátozásokkal, a globális normákkal éppúgy, mint a Volvo saját, igen szigorú előírásaival. 
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TISZTUl A Kép

Ami a vezetés biztonságát illeti, kevés fontosabb dolog van an-

nál, mint hogy tisztán láthassuk környezetünket, mindenekelőtt 

az elénk táruló utat. Annelie és Hanna munkája itt is fontos 

szerephez jut. Annak érdekében, hogy a Volvók ablakain át min-

dig kristálytiszta kilátás nyíljék, kiterjedt kutatásokat végeznek a 

párásodás jelenségével kapcsolatban. 

„Amikor az autó utastere felmelegszik, mert például a tűző 

napon parkolunk, bizonyos anyagokból olyan alkotórészek szaba-

dulnak fel, amelyek lecsapódhatnak az üvegfelületeken. Ezt ne-

vezzük párásodásnak.” – meséli Annelie. A párásodás rontja a 

kilátást, ám egyéb, rejtett veszélyekre is felhívhatja a figyelmünket. 

„A szélvédő párásodása arra utalhat, hogy az utastér levegője 

az egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz.” – árulja el Annelie. „Léteznek például olyan széles körben 

alkalmazott ftalátok (a műanyagokat rugalmasabbá, tartósabbá tevő adalékanyagok), amelyek kifejezetten 

károsak. Ezek a ftalátok egyáltalán nem fordulhatnak elő a Volvók alkatrészeiben.” 

AZ IllATSTÁB

Annelie és Hanna nem csak a károsanyagok felfedezéséhez értenek, de a kellemetlen vagy nem oda illő 

illatokat is gyakorlott orral szűrik ki. Pontosan ennek a képességüknek köszönhetően nyertek felvételt abba 

a csapatba, amit csak úgy emlegetnek, a Volvo Cars „illatstábja.” Az illatstáb egy olyan, nyolc-tíztagú testület, 

akik a Volvók semmivel össze nem téveszthető illatáról gondoskodnak. „Egy idő után az ember megtanulja 

felismerni egyes anyagok – a szőnyegek, a gumi, a bőr – illatát, 

sőt, bizonyos vegyszerekét is.” – mondja Hanna. 

Egy adott illat jelenléte azonban nem feltétlenül jelent egész-

ségügyi kockázatot. „Egyes anyagok erőteljes illatuk ellenére 

ártalmatlanok, míg a világ legmérgezőbb anyagai közül több is 

teljesen szagtalan.” – árulja el Annelie. „Ha egy anyag kellemet-

len szagot áraszt, izgalmas feladat kideríteni, melyik alkotóeleme 

okozza azt.” De ki dönti el egy illatról, hogy az jó vagy rossz? 

„Az illat szubjektív.” – veszi át a szót Hanna. „Ezért az autónak 

nem kell teljesen szagtalannak lennie. Fontos azonban, hogy a 

szagok nem terelhetik el a vezető figyelmét, és nem csorbíthatják 

a vezetési élményt.” 

Gyakran hallani, hogy egyes illatok befolyásolhatják hangu-

latunkat, illetve észlelésünket. Szakértőként mit gondol erről 

Annelie és Hanna? „Meg vagyok győződve arról, hogy az illatok meghatározzák közérzetünket, és ez nem 

csak az autó utasterére érvényes.” – mondja Annelie. „Egy-egy illat meghatározhatja képzettársításainkat, 

elvárásainkat, általános hangulatunkat. Ezért is fontos, hogy az utastér légminősége ugyanolyan kiváló 

legyen, mint magának az autónak az általános minősége.”

pRoBléMAMEgoldÁS

Ahogy egy ilyen fontos és érzékeny kérdéssel foglalkozó te-

rületen elvárható, az utastéri légminőséget vizsgáló csapatnak 

munkájuk során rendkívül szigorú minőségbiztosítási követel-

ményeknek kell megfelelniük. Mi történik tehát, ha egy termék 

nem teljesíti a Volvo Cars elvárásait? „Néha az alkotóelemek vagy 

a gyártási folyamat módosításával hatékonyan csökkenthető a 

károsanyag-kibocsátás. Előfordul azonban, hogy teljesen új ter-

méket kell alkotni; ilyenkor a tesztelést is elölről kell kezdenünk.”

Mindez hosszú, kemény munkának hangzik, ám Annalie és 

Hanna örömét leli benne, különösen akkor, ha tanácsaik meg-

jelennek egy-egy koncepció kialakításában, vagy új irányt adnak 

egy projektnek. 
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MIT REJT A JöVŐ?

Amint világszerte egyre riasztóbb mértéket ölt a légszennyezés, úgy válik mind fontosabbá és értékesebbé 
a volvo cars utastéri légminőséget vizsgáló csapatához hasonló szakértők munkája, szaktudása. De vajon 
milyen levegőre számíthatunk a jövő autóiban? 

„Amint a gyártók egyre inkább környezetbarát megoldásokra törekszenek, úgy terjednek majd el szerintünk 
az újrahasznosított, kistömegű anyagok.” – véli Hanna. A volvo cars utastéri légminőséget vizsgáló szakértői 
számára azonban ez nem jelent változást: a jövőben is csak a legkiválóbb minőségű anyagok kerülhetnek a 
volvók utasterébe, amelyek a legjobbak az utasok, az autók és a környezet számára. 

Amikor tehát legközelebb helyet foglal autójában, vegyen egy mély levegőt, és élvezze a tiszta, friss levegő 
láthatatlan luxusát.  
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Svédország egyik legtapasztaltabb víz alatti operatőreként Eric börjeson pontosan tudja, 
milyen érzés fejest ugrani az ismeretlenbe. Habár harminc éve kutatja a vizek mélyét, soha 
nem lehet biztos abban, mi vár rá következő merülése során. Egy hozzá hasonló, született 

kalandor számára azonban pont ez a lényeg.

ISmERETlENBE
UGRÁS AZ
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E
ric Börjeson búvárpalackok, 

víz alatti kamerák és a ten-

gerfenékről kiemelt, titokza-

tos kincsek között töltötte 

gyermekkorát. Egy családi 

nyaralás során aztán Eric apja 

palackot szerelt fia hátára, 

búvármaszkot húzott az arcára, és azt 

mondta a tízéves fiúnak, barangoljon a 

tengerfenéken, amíg csak kedve tartja. 

Ez első hangzásra szokatlanul, sőt, fele-

lőtlenül hangzik. Ám ha belegondolunk, 

hogy Eric apja a víz alatti fotográfia egyik 

úttörője, a sokszor csak svéd Jacques 

Cousteau-ként emlegetett Bengt Börjeson volt, már értelmet is nyer az 

egész. Sőt: az lett volna furcsa, ha nem ez történik.

élET A VÍZBEN

„Úgy tanultam meg búvárkodni, ahogy más gyerekek kerékpározni.” – meséli 

Eric. „Soha nem hobbiként, sokkal inkább életmódként tekintettem rá.” Eric 

nem tudná megmondani, pontosan mikor kezdett el érdeklődni a búvár-

kodás iránt. Egy dologban azonban biztosak lehetünk: apja kulcsszerepet 

játszott abban, hogy Eric a víz alatti életet választotta.

„Apám az ötvenes évek elején, Göteborgban alapította meg Svédország 

első búvárklubját. Aztán 1955-ben, első saját készítésű, víz alatti kamerájá-

val – mindössze harmadikként a világon – filmet készített a Vörös-tengeri 

korallzátonyokról. Később ő dokumentálta azt a mentőakciót, amelynek 

keretében a felszínre emelték a XVII. századi svéd hadihajót, a Vasát. Apám 

kalandjai feltüzelték a fantáziámat.”

A tinédzser Eric apja korábbi felszerelésében érkezett első búvárórájára. 

Az oktató csak rázta a fejét: senkit nem látott még úgy merülni, mint az ifjú 

Börjeson, aki a búvárkodás elméleti alapjaival sem volt tisztában. Miért is 

lett volna: a merülés olyan természetes volt számára, mint másnak a járás. 

FolyTATÓdIK A cSAlÁdI HAgyoMÁNy

1984-ben Eric szülei Spanyolországba költöztek. Ő azonban Svédor-

szágban maradt, és folytatta apja munkáját. Két évvel később egy svéd 

rövidfilmhez elkészítette első víz alatti felvételét. Mostanra Eric több mint 

200 dokumentumfilmben, játékfilmben és reklámban működött közre. 

A pályafutása során készített felvételek között azonban van egy, amire 

különösen büszke. 

„Az összes film közül, amiben dolgoztam, az 'Óceánok' áll a legközelebb 

a szívemhez.” – mondja Eric. Ezt a 2009-es francia dokumentum-játékfilmet 

öt éven át, a világ 52 különböző helyszínén forgatták. „A film egy hatalmas 

utazás, amelyben tengeri állatok úti társául szegődünk. A projekt rendkívül 

nagyszabású volt, és hogy elég közel kerülhessünk az állatokhoz, újfajta 

kamerákat, darukat, felszerelést kellett terveznünk. Szinte minden egyes je-

lenethez vadonatúj képrögzítési technikákat dolgoztunk ki.” Eric édesapjától 

örökölte az új felszerelések tervezésének, átalakításának tehetségét, amit 

aztán bőségesen kamatoztathatott az 'Óceánok' forgatása során. 

A kemény munka és az újszerű problémamegoldás együttesen olyan, 

egyedülálló filmet eredményezett, amelyben az ember és az állatok kö-

zelségének ábrázolása fontosabbnak bizonyult, mint a tények dokumen-

tálása. Természetfilmhez képest az 'Óceánok' szokatlanul művészi jellegű 

alkotás  volt. Ebben a projektben Eric 

Jacques Cousteau legendás csapatá-

nak néhány tagjával is együtt dolgozha-

tott. Nem csoda, hogy a mai napig olyan 

sokat jelent számára ez a film. 

MélyRE HATÓ FElElŐSSég

A most 53 éves Eric élete java részében 

a mélység titkait fürkészte. De vajon mi-

ért ragadta meg a víz alatti élet a fantá-

ziáját? „A tenger az ihlet és a kíváncsiság 

végtelen forrása. Ráadásul van valami 

magával ragadó a mélységben uralkodó 

csendben.”

Eric pontosan erről: a tengerek felfedezésre váró titokzatosságáról, élővi-

lágunkban játszott jelentőségéről szeretne beszámolni filmjeiben. „Az óce-

áni áramlatok, a hullámzás felbecsülhetetlen energiaforrásnak számítanak. 

Fontosnak tartom, hogy tájékoztassuk a társadalmat a lehetőségekről, és 

elmagyarázzuk, mennyire hasznunkra válhat, ha ezt az energiát a megfelelő 

módon aknázzuk ki.”

Sajnos a szennyezés és a globális felmelegedés nem csak a szárazföl-

dön, de a tengereken is érezteti a hatását. „Szívszorító dolgokat láttam a 

vízen.” – meséli Eric. „Hatalmas úszó szigeteket alkotó műanyag hulladék, 

a korallszirtek lehalászása, uszonyaiktól megfosztott, élve megcsonkított 

cápák, a húzóhálós halászat következményei, és így tovább. Ám ha töb-

bet tudnánk a tengerekről, hiszem, hogy megváltozhatnának a szokásaink. 

Fenntarthatóbb módon halászhatnánk, mérsékelhetnénk a károsanyag-

kibocsátást, mielőtt túl késő lenne. Csak most kezdjük felismerni, milyen 

fontos is számunkra a tenger.”

öRöKKé élŐ élMéNyEK

Eric számára feltétlenül az. De vajon valakinek, aki annyi mindent megta-

pasztalt, mint ő, vannak-e kedvenc helyszínei? „Természetesen: az abszolút 

kedvencem az antarktiszi Adélie-föld. Itt kristálytiszta a víz, és minden irányból 

hatalmas jéghegyek vesznek körül. Lemerülni, és a felszín alatt több száz mé-

teren át követni a jéghegyek vonalát - ez minden víz alatti fotográfus álma.” Eric 

azonban azt szeretné, ha a búvárkodás nem a kiváltságosok élménye volna. 

Szerinte azok az élmények és kalandok, amiket ő átélt, bárki számára elérhetők 

– csak tudni kell, hogy merre keressük őket. „Nem kell messzire utazni azért, 

hogy rácsodálkozzunk a természet rejtelmeire. Mindig örömmel mutatom meg 

az embereknek mindazt a csodát, ami a szemük előtt rejtőzik.”  

ERIC KALANDJAIRÓL ÉS AZ ÚJ VOLVO V90 CROSS COUNTRY 'VOLVO OCEAN RACE EDITION' MODELLRŐL TÖBBET IS MEGTUDHAT A 'DISCOVER VOLVO' FELÜLETEN.
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KÖZÖS ESZmÉK ESTÉJE

A Nobel-díj átadó ünnepségének hivatalos partnereként a Volvót érte az a megtiszteltetés, hogy a világ leg-

nagyobb elméit szállíthatta a svédországi Stockholmban megrendezett eseményre, a sorsfordító gondolatok 

ünnepére. A minden évben Alfred Nobel halálának napján átadott Nobel-díj 1901 óta ismeri el a fizika, a 

kémia, az orvostudományok és az irodalom terén, illetve a béke érdekében tett, kiemelkedő erőfeszítéseket. 

A Volvo pedig nagy örömmel vállalja, hogy stílusosan és biztonságban szállítsa a díjátadóra, majd onnan haza 

ezeket a nagyszerű embereket. 

SoKSZÍNű KIVÁlÓSÁg

Alfred Nobel svéd vegyész, nemzetközi gyáros és feltaláló csaknem egész vagyonát a Nobel-díj létrehozására 

fordította. Végakaratában Nobel kijelentette, hogy a jelöltek származása lényegtelen: csak az számít, hogy 

munkájuk az emberiség javát szolgálja. Ez igazán nemes és modern szemléletre vall. És ha végignézünk az 

eddigi Nobel-díjasok hosszú, sokszínű listáján, egyértelmű, hogy a bizottság tiszteletben tartotta Alfred akaratát. 

Olyan szellemi, politikai és emberbaráti óriások szerepelnek a díjazottak között, mint Albert Einstein, Martin 

Luther King Jr vagy Teréz anya. A radioaktivitás terén végzett, forradalmi jelentőségű kutatásaiért Marie Curie 

lengyel fizikus nem is egyszer, hanem kétszer kapta meg a Nobel-díjat. 

Malála Júszafzai emberjogi aktivistát pedig az észak-pakisztáni lányok tanuláshoz való jogáért folytatott, 

fáradhatatlan küzdelmének elismeréseként tüntették ki a díjjal. És persze ott van a legújabb irodalmi Nobel-díjas: 

Bob Dylan, az úttörő jelentőségű zeneszerző, aki több generációt érintett meg olyan, ma már klasszikusnak 

számító dalaival, mint a Blowin’ In The Wind, a Knockin’ On Heaven’s Door vagy a Like A Rolling Stone. Az 

átlagember olykor a díjazottak személyénél jobban ismeri vívmányaikat – vagy legalábbis jobban fogja, főleg, ha 

az autóiparról van szó. Vegyük például Konsztantyin Novoszjolov és Andre Geim orosz származású fizikusokat, 

akik a csodaanyagnak tartott grafénnel végzett, forradalmi jelentőségű kísérleteikkel érdemelték ki a Nobel-

díjat. A grafén a világegyetem legvékonyabb anyaga, amely olyan rugalmas, mint a gumi, mégis százötvenszer 

erősebb az acélnál. A grafén megváltoztathatja a világot, és azon belül az autóipart is: felhasználásával könnyebb, 

erősebb, takarékosabb autókat építhetünk anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnünk a biztonság terén. 

Innovatív gondolkodás és céltudatos, állhatatos kutató szellem: enélkül nem valósulhatnának meg a felfede-

zések. Pontosan erről szól a Nobel-díj: olyan, elhivatott emberekről, akik arra teszik fel életüket és tudásukat, 

hogy mindannyiunk számára jobbá tegyék a világot. A Volvo Cars pedig büszkén vállal szerepet ebben a 

folyamatban, legyen az bármilyen apró.

©® The Nobel Foundation. Fotó: Lovisa Engblom
.

Marie curie 
Kémiai Nobel-díj, 1911 és 
fizikai Nobel-díj, 1903

Kép: Everett Historical/Shutterstock.com

Malála Júszafzai
Nobel-békedíj, 2014

© Nobel Media AB, kép: K. Opprann

bob Dylan
Irodalmi Nobel-díj, 2016

Kép: Rena Schild/Shutterstock.com

Andre geim és 
Konsztantyin 
Novoszjolov
Fizikai Nobel-díj, 2010
© Nobel Media AB, kép: Ulla Montan
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AZ ELEGANCIA lényeGe
a Volvo Cars első karórája kifinomult, szépséges darab, amely a modern skandináv 
formatervezést egyedi díszítőelemekkel kombinálja. aprólékosan megtervezett 
szerkezete egyszerre megbízható és esztétikus, minimalista díszítése magabiztos 
megjelenést kölcsönöz neki. Gyártásánál prémium minőségű, természetes 
anyagokat használtuk fel, az óraszíj például a legkiválóbb svéd bőrből készült. 
mindezen elemek összjátékából született meg az az óra, amely egyszerre elegáns, 
praktikus és hamisítatlanul skandináv.

collection.volvocars.com
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