KIA v České republice spouští program #KiaJedeSVami
 Program obnovy po ukončení protiopatření COVID-19 na podporu zákazníků,



společností a obchodních partnerů
0% úrok bez akontace či zvýhodněné podmínky nákupu automobilů pro
zákazníky v České republice kvůli dopadům nemoci COVID-19
#KiaJedeSVami slučuje všechny aktivity značky, aby zákazníkům poskytla více
jistoty a pocitu bezpečí

Praha, 18. května 2020 – Společnost KIA MOTORS CZECH (KMCz) ve spolupráci s evropskou
centrálou značky spustila program #KiaJedeSVami, jehož cílem je pomoci zákazníkům a místním
komunitám zotavit se z dopadů způsobených pandemií nového koronaviru COVID-19 v České
republice.
Tváří v tvář nevídaným zásahům do běžného života lidí podporuje značka KIA komunity po celém
světě v jejich boji s virem. #KiaJedeSVami (#KiaMovingWithYou v Evropě) spojuje nejrůznější
iniciativy s cílem poskytnout zákazníkům větší pocit bezpečí a zároveň podpořit pracovníky v první
linii.
KIA v Evropě na začátku května oznámila spuštění programu „Kia Promise“, tedy prodloužení záruky
na vozidla této značky. V rámci nového programu #KiaJedeSVami také KIA MOTORS CZECH
představuje další řadu opatření a benefitů, jako je jedinečný úvěr s 0% úrokem bez akontace
a možností pojištění schopnosti splácet. Jako poděkování za mimořádné nasazení nabízí KIA
zvýhodněné podmínky nákupu nového vozu určené pro zaměstnance IZS (policie, hasiči, záchranná
služba) a nemocnic, pracovníky sociálních služeb, zaměstnance domů pro seniory a příslušníky
armádního sboru, neziskové organizace a další. S důrazem na zdraví a hygienu v prostorách
autorizovaných prodejních a servisních míst KIA v republice jsou všechny nové automobily,
vozy určené k předváděcím jízdám a ojeté vozy řádně desinfikovány.
KIA dále zavedla řadu opatření, aby zajistila bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance, včetně
poskytnutí osobních ochranných prostředků pro prodejce a přijímací techniky. V souladu s vládními
nařízeními v jednotlivých evropských zemích včetně České republiky se KIA v tomto období stará
o zajištění zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců.
Bližší informace o nabídce programu naleznete na odkazu: #KiaJedeSVami
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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

