Tisková informace

Kia za rok 2018 eviduje celosvětový nárůst prodejů o 2,4 %
Praha 3. ledna 2019 – Automobilka Kia oznámila výsledky svých celosvětových prodejů osobních
vozidel, vozidel pro volný čas a užitkových vozidel za rok 2018. Ty dosáhly celkového počtu 2 812 200
kusů, což představuje meziroční nárůst o 2,4 %.
Kia též vykázala meziroční nárůst o 1,9 % (531 700 prodaných vozidel) v Koreji, resp. 2,5 % (2 280
500 prodaných vozidel) na zahraničních trzích.
V prosinci pak Kia prodala celosvětově 241 119 vozidel, což představuje nárůst o 6,3 % oproti
stejnému období loňského roku. Zahraniční prosincové prodeje dosáhly 198 999 vozidel, tedy
o 10,3 % více než v předchozím roce.
Celosvětově nejprodávanějším modelem Kia v roce 2018 bylo kompaktní SUV s označením
Sportage, pro nějž se rozhodlo 501 367 zákazníků. Druhým nejprodávanějším modelem pak bylo
Rio (známé jako K2 v Číně, resp. Pride v Koreji) s 355 852 prodanými vozy, po němž následuje
kompaktní sedan K3 (na některých trzích též Forte) s 328 504 prodanými vozy.
Kia rovněž oznámila svůj celosvětový prodejní cíl na rok 2019, kterým je 2,92 milionu vozidel.
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Poznámka pro redaktory:
* Prodeje v Koreji jsou počítány jako maloobchodní prodeje, zatímco zahraniční prodeje (celosvětové
prodeje kromě Koreje) vycházejí z velkoobchodních prodejních čísel.
* Měsíční prodejní údaje uvedené v této tiskové zprávě neprošly auditem a zatím se jedná o
předběžná čísla.
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###
KIA MOTORS CZECH - je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České republiky, ve které působí od roku
1993. Za 25 let své existence prodala Kia na českém trhu téměř 110 000 vozů. Aktuálně prodává na 12 modelových řad
z čehož 6 s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). Kia má v ČR 60 autorizovaných prodejních a servisních míst
a průběžně jí patří 7. místo na trhu. V roce 2015 uzavřela partnerství se společností Autodrom Most, která provozuje
motorsportové aktivity a Centrum bezpečné jízdy. Kurzy pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace
v běžném silničním provozu navštívilo za dobu spolupráce téměř 8 tisíc účastníků, kteří s více než třemi desítkami modelů Ceed
najezdili na 20 tisíc kilometrů. Od roku 2009 Kia úzce spolupracuje s Nadací Naše dítě, jejíž aktivity rozšířila o projekt dárcovské
samolepky „Já a Kia pomáháme dětem“, v hodnotě 50 korun za každý nově prodaný vůz. Od zahájení spolupráce obdržela
nadace částku převyšující 2 miliony korun a podpořeno bylo více než 70 projektů na pomoc znevýhodněným či zdravotně
postiženým dětem. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.

Kia Motors Corporation – výrobce celosvětově kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem, byla založena v roce 1944 a
je nejstarší korejskou automobilkou. Kia vyrábí ročně více než 3 milionu automobilů v 14 výrobních a montážních závodech v 5
zemích světa. Ty jsou následně prodávány prostřednictvím sítě distributorů a dealerů ve 180 zemích celého světa. Kia
celosvětově zaměstnává okolo 49 000 zaměstnanců a vykazuje roční obrat téměř 45 miliard USD. Je hlavním partnerem
tenisového grandslamového turnaje Australian Open a také oficiálním automobilovým partnerem fotbalové organizace FIFA –
řídící orgán FIFA World CupTM.a oficiálním partnerem Evropské ligy UEFA platné pro sezóny 2018/2019. Pro více informací o
společnosti Kia Motors a jejích výrobcích, navštivte prosím globální mediální centrum www.kianewscenter.com

