Rekordní prodeje hybridů a elektromobilů KIA v náročném
prvním čtvrtletí






Tržní podíl značky Kia v Evropě během prvního kvartálu vzrostl na 3,7 %
Celkové prodeje v 1. čtvrtletí ve srovnání s historicky nejlepším obdobím
v roce 2019 poklesly o 14,5 %
I přes pokles celého trhu s novými vozy vzrostly prodeje elektrifikovaných
vozů Kia o 20,8 %
Elektrifikované modely nyní představují bezmála pětinu celkových
evropských prodejů Kia
Meziroční nárůst prodeje nově rozšířené řady Ceed o 18,8 %

Praha, 17. dubna 2020 – Společnost Kia Motors v prvním čtvrtletí 2020 zaznamenala v Evropě
rekordně vysoké prodeje nových hybridních vozů a čistých elektromobilů, a to i přes pokles
celkových prodejů vozidel v důsledku narušení trhu vlivem nového koronaviru SARS-CoV-2. Kia
v prvním kvartálu rovněž dosáhla historicky nejvyššího podílu na evropském trhu.
Podle nových údajů, které dnes uveřejnila Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA)*, celkové
prodeje Kia na evropských trzích v prvním čtvrtletí 2020 mírně poklesly na 113 026 vozidel.
To znamená pokles přibližně o 14,5 % ve srovnání s prvním kvartálem 2019, kdy značka
zaznamenala v Evropě historicky nejvyšší kvartální prodeje (132 174 kusů). Uvedený pokles je
nicméně nižší než v rámci celého evropského automobilového trhu (pokles prodejů všech nových
vozidel o 26,3 % v zemích EU, EFTA a Velké Británii). V důsledku toho narostl tržní podíl značky Kia
z 3,2 % v prvním kvartálu 2019 na historicky nejvyšších 3,7 % v prvních třech měsících roku 2020.
I přes nepředvídatelný začátek roku pak prodeje nových elektrifikovaných modelů Kia – hybridů,
plug-in hybridů a elektromobilů – vzrostly o 20,8 % na 21 340 kusů. Elektrifikované modely nyní tvoří
bezmála pětinu všech nových vozů Kia prodaných v Evropě (18,9 % celkových evropských prodejů
Kia v rámci prvního kvartálu 2020) – oproti 13,4 % prodaných vozů Kia v prvních třech měsících roku
2019.
Komentuje Emilio Herrera, COO společnosti Kia Motors Europe: „První tři měsíce roku 2020 byly pro
celé odvětví náročné z důvodu omezování společenských kontaktů a karanténních opatření,
zavedených na řadě evropských trhů. Jsme však svědky rostoucích prodejů řady hybridních a čistě
elektrických vozů Kia – toto čtvrtletí rostly prodeje u všech elektrifikovaných modelových řad, které v
Evropě prodáváme. K posílení našich prodejů a tržního podílu v tomto čtvrtletí také napomohly nové
plug-in hybridní modely, lepší dostupnost elektromobilů a rozšíření modelové řady Ceed.“
V prvním čtvrtletí 2020 pak prodeje bateriových elektromobilů Kia (e-Niro a e-Soul) představovaly
32 % všech elektrifikovaných vozidel značky (nárůst z 22 % v roce 2019). Rovněž narostla obliba

plug-in hybridních modelů, včetně nových plug-in hybridních provedení modelů XCeed a Ceed
Sportswagon, a nyní tvoří 30 % všech prodaných elektrifikovaných vozů Kia.
Model Kia e-Soul nedávno získal ocenění ‘Světové městské auto roku’ v rámci soutěže Světové auto
roku 2020; lze očekávat, že toto ocenění přispěje k dalšímu zvýšení zájmu o elektrifikované modely
značky Kia. Titul Světové auto roku 2020 získala Kia Telluride, prodávaná v Severní Americe a na
několika dalších globálních trzích Kia.
V prvním čtvrtletí roku zaznamenala růst i nejprodávanější modelová řada značky. Prodeje modelové
řady Ceed – zahrnující Ceed, Ceed Sportswagon, ProCeed a XCeed – v prvních třech měsících
vzrostly o 18,8 % na 29 664 kusů. Všechna dosavadní provedení uvedené modelové řady jsou
u evropských zákazníků i nadále oblíbená a k dalším prodejům přispívá XCeed, nově uvedený
v druhé polovině roku 2019, resp. nové plug-in hybridní varianty, které jsou na jednotlivých trzích
Evropy uváděny postupně od počátku roku 2020.
Do seznamu pěti nejprodávanějších modelů Kia v Evropě kromě modelové řady Ceed dále patří
Sportage (23 011 kusů), Niro (16 010), Stonic (15 115) a Picanto (13 639).
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KIA MOTORS CZECH - je výhradním dovozcem nových automobilů značky KIA do České republiky, ve které působí od roku
1993. Za dobu své existence prodala na českém trhu přes 120 000 osobních automobilů. KIA aktuálně prodává 10 modelů,
12 modelových variant, z čehož 6 produktů nabízí s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). KIA má v Česku 57
autorizovaných prodejních a servisních míst a zaujímá 5. místo na trhu. Od roku 2015 spolupracuje se společností Autodrom
Most, podílí se na osvětě bezpečnosti a prevenci na kurzech pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace
v běžném silničním provozu. Od roku 2009 se aktivně zasazuje o podporu a pomoc českým rodinám se znevýhodněnými
či zdravotně postiženými dětmi. Ve spolupráci s Nadací Naše dítě podpořila více než 90 projektů s finanční částkou
převyšující 2,8 milionu korun. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.
Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních a moderních vozidel pro všechny mladé duchem. Automobilka KIA, založená
v roce 1944, dnes prodává okolo 3 milionů vozidel ročně ve více než 190 zemích s 52 000 zaměstnanci po celém světě
a ročními příjmy přesahující 58 bilionů KRW (přibližně 50 miliard USD). Výroba automobilů značky KIA pochází z vlastních
výrobních závodů v šesti zemích světa. KIA v současnosti stojí na čele přechodu na čistě elektrická vozidla a podílí se na
rozvoji mobility a služeb s tím spojených tak, aby pomohla řešit výzvy měst po celém světě. Slogan značky „The Power to
Surpise“ vyjadřuje celosvětový závazek značky překvapit svět vzrušujícími, inspirativními zážitky, které překonávají
očekávání. Více informací o společnosti Kia Motors Corporation naleznete na stránkách www.kianewscenter.com

