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Wprowadzanie na rynek Chevroleta Volta rozpocznie si  w Kalifornii w USA  
 
 

 Chevrolet og asza partnerstwo z kalifornijskimi spó kami us ug komunalnych, maj ce 
na celu prowadzenie bada  nad eksploatacj  pojazdów elektrycznych i infrastruktur  
z tym zwi zan  

 
 
Los Angeles – w dniu dzisiejszym Chevrolet og osi  podczas Mi dzynarodowego Salonu 
Motoryzacyjnego w Los Angeles, e model Volt z nap dem elektrycznym o rozszerzonym 
zasi gu b dzie dost pny od drugiego pó rocza przysz ego roku w Kalifornii – najwi kszym 
rynku pojazdów nowych w Stanach Zjednoczonych. W dalszej kolejno ci pojazd 
wprowadzony zostanie do sprzeda y w innych regionach kraju. 
 
Chevrolet zawi zuje równie  partnerstwo z trzema kalifornijskimi spó kami us ug 
komunalnych oraz Electric Power Research Institute (EPRI) w ramach rozszerzonego 
programu prezentacji i bada , maj cego na celu zapoznanie klientów z pojazdami o 
nap dzie elektrycznym, zaawansowanie prac nad elektryfikacj  pojazdów oraz opracowanie 
programów adowania pojazdów w celu przekonania klientów do tej oferty. General Motors 
prowadzi obecnie program wykorzystuj cy ponad 30 milionów dolarów w ramach 
ameryka skiej Ustawy o Odbudowie i Reinwestycjach (American Recovery and 
Reinvestment Act), pochodz cych z Inicjatywy na Rzecz Elektryfikacji Transportu 
(Transportation Electrification Initiative), zarz dzanej przez ameryka ski Departament 
Energii. 
 
„Zrozumia ym jest, i  Kalifornia stanowi g ówny rynek dla modelu Volt. Nie tylko jest ona 
najwi kszym rynkiem motoryzacyjnym, Kalifornijczycy s  te  uwa ani za liderów we 
wdra aniu prekursorskich nowych technologii”, powiedzia  Brent Dewar, wiceprezes GM ds. 
globalnych marki Chevrolet.  
 
Produkcja modelu Volt ma rozpocz  si  w drugim pó roczu 2010 roku. Cena nie zosta a 
jeszcze podana. Pierwsze rynki, na których oferowany b dzie Volt, w tym Kalifornia, 
odegraj  kluczow  rol  w sprawdzeniu, czy rynek detaliczny jest gotowy na przyj cie 
pojazdów z nap dem elektrycznym. GM wspó pracuje z kluczowymi spó kami w sektorze 
us ug komunalnych w ca ej Ameryce Pó nocnej, w celu wcze niejszego przygotowania 
ka dego rynku regionalnego przed wprowadzeniem pojazdu do sprzeda y detalicznej. 
Chevrolet rozpocznie dostawy Volta do Europy do ko ca 2011 roku. 
 
W ramach programu bada  i prezentacji, Chevrolet dostarczy podmiotom uczestnicz cym w 
programie ponad 100 egzemplarzy Volta do eksploatacji w ramach w asnej floty przez okres 
dwóch lat. Chevrolet wykorzystywa  b dzie równie  technologi  telematyczn  OnStar do 
gromadzenia danych dotycz cych eksploatacji pojazdu, za  informacje zwrotne od 
kierowców przekazywane b  do DOE i wykorzystywane do poprawy jako ci oferowanej 
klientom nowej technologii. 
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Poniewa  Volta zaprojektowano tak, aby mo na go by o bez przeszkód do adowa  w 
dowolnym miejscu, program obejmuje równie  instalacj  ponad 500 stacji adowania do 

ytku prywatnego, s bowego i publicznego. Stacje adowania wykorzystywane b  do 
zdobycia informacji dotycz cych instalacji oraz procesu adowania pojazdu, jak równie  do 
uzyskania informacji zwrotnych od klientów, dotycz cych ich do wiadcze  z tym 
zwi zanych. 
 
Wayne Brannon, prezes i dyrektor zarz dzaj cy Chevrolet Europe powiedzia : „Jeste my 
wyj tkowo podekscytowani dzisiejsz  zapowiedzi . Informacje i nauki p yn ce z 
prowadzonych dzia  oraz zawi zanych w Kalifornii partnerstw b  dla nas niezmiernie 
cenne, poniewa  jeste my teraz w trakcie opracowywania planów wprowadzenia na rynek i 
dystrybucji Chevroleta Volta w Europie.” 
 
Chevrolet Volt to pojazd elektryczny o rozszerzonym zasi gu. Zaprojektowano go z my  o 
przejechaniu do 60 kilometrów na nap dzie elektrycznym bez konieczno ci wykorzystywania 
benzyny i emisji spalin. Po roz adowaniu akumulatora litowo-jonowego zostaje 
niezauwa alnie uruchomiony generator pr dotwórczy, zwi kszaj cy ca kowity zasi g 
samochodu do ponad 500 kilometrów przed konieczno ci  tankowania lub do adowania 
akumulatora.  
 
Volt to co  wi cej ni  zaawansowany system nap du elektrycznego. Dzi ki technologii 
wykraczaj cej poza sam akumulator, Volt wprowadza personalizacj , informacje zwrotne i 
interakcje w nowy wymiar. 
 
Zastosowany w Volcie „Licznik wydajno ci” to zespó  przyrz dów cyfrowych, zapewniaj cych 
kierowcy na bie co informacje zwrotne dotycz ce wydajno ci jazdy. System ogrzewania i 
ch odzenia dzia a w trzech trybach wydajno ci, a naci ni cie znajduj cego si  w Volcie 
przycisku „Zielonego li cia” umo liwia dost p do informacji dotycz cych przep ywu mocy, 
poziomu na adowania oraz energii. Kierowca b dzie w stanie okre li  harmonogram 
adowania wewn trz pojazdu lub zdalnie, ustalaj c por  dnia lub koszt adowania. Volt 
emituje nawet sygna y d wi kowe i wizualne maj ce na celu poinformowa  kierowc  o 

czeniu lub wy czeniu zasilania oraz rozpocz ciu adowania. 
 
Volt wzbudzi  du e zainteresowanie w Los Angeles i jego okolicach w dniach 
poprzedzaj cych Salon Motoryzacyjny. We wtorek, David Thomas z Florydy by  pierwsz  
osob , która zasiad a za kierownic  przedprodukcyjnego Volta po wygraniu 
ogólnokrajowego konkursu na nazw  lakieru Volta – Viridian Joule. 
 

O Chevrolecie  
Chevrolet jest wiod  globaln  mark  koncernu General Motors, którego roczna sprzeda  
przekracza 4,5 mln pojazdów w ponad 130 krajach. Jest czwart  mark  samochodow  pod 
wzgl dem sprzeda y, a tak e jedn  z najszybciej rozwijaj cych si  marek na wiecie. 
Chevrolet zapewnia pe en wyrazu design, dynamiczne osi gi i stara si  dostarcza  
najwy sz  warto  w ka dym segmencie, w jakim jest obecny. Po ponownym wprowadzeniu 
tej marki na rynek europejski w 2005 r., Chevrolet ponad dwukrotnie zwi kszy  swoj  
sprzeda  osi gaj c w 2008 r. poziom oko o 500.000 egzemplarzy. Nowa linia Chevroleta 
obejmuje modele Aveo, Cruze, Captiva oraz Epica. Zupe nie nowy miejski model - Chevrolet 



- 3 - 

Chevrolet Poland Sp. z o.o. 
Ul. Wo oska 5 Tel.  +48 22 606 1609 media.chevroleteurope.com 
02-675 Warszawa Fax  +48 22 606 1601 www.chevrolet.pl 
Polska 

Spark – zadebiutuje na pocz tku 2010 r. Najwi ksze rynki Chevroleta w Europie to Rosja, 
Hiszpania, W ochy, Wielka Brytania i Niemcy. Za ona w 1911 r. przez szwajcarskiego 
konstruktora i kierowc  wy cigowego Louisa Chevroleta, marka przygotowuje si  do 
obchodów stulecia swojego istnienia, które zostan  u wietnione debiutem prze omowego 
Chevroleta Volt - pojazdu z nap dem elektrycznym o zwi kszonym zasi gu. Wi cej 
informacji na temat Chevroleta mo na znale  na http://www.chevroleteurope.com lub 
http://media.chevroleteurope.com. 
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