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om Volvo, från de första trevande stegen till dagens multinationella företag.Här beskrivs varje modells
kännetecknande detaljer, den spännande tekniken och inte minst många av människorna bakom

framgången.Historien om Volvo personvagnar började för mer än 90 år sedan och det har varit en händelserik
resa från den första prototypen till dagens respekterade bilmodeller.Varumärket är känt över hela världen för
sin säkerhet, kvalitet och användarvänlighet och 2014 påbörjade Volvo en ny resa modell-, teknik- och
designmässigt. Med tunga investeringar i forskning och utveckling visar Volvo Cars att man är ett globalt

bilmärke, men med de ursprungliga kärnvärdena i grunden.I den här boken skildras Volvos utveckling genom
åren. Med gedigen kunskap och Teknikens Världs stora testarkiv garanteras en unik inblick i företagets

historia – som också är ett stycke svensk nutidshistoria.
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