KIA opanovala J.D.Power 2020
Praha, 26. června 2020 – Kia Motors Corporation se v americké studii kvality nově pořízených vozů
(IQS) J.D. Power 2020 umístila na sdíleném prvním místě s nejvyšší celkovou kvalitou nově
pořízených vozů díky skóre (136 problémů) na 100 vozidel (PP100), čímž se stává již šestým
rokem po sobě nejlépe oceňovanou značkou neprémiových vozů.
Značka KIA zaznamenala čtyři vítězství v příslušných segmentech a dále ocenění na úrovni značek
– což je nejvíce napříč jednotlivými značkami. Na nejvyšší příčku v daných segmentech dosáhly
modely Kia Forte (v kategorii kompaktních vozů), Kia Sedona (MPV), Kia Sorento (SUV střední
a vyšší třídy) a Kia Soul (malé SUV).
Americká studie IQS pro rok 2020 shrnuje 87 282 odpovědí od majitelů a leasingových nájemců
nových vozů modelového provedení 2020, kteří byli dotazováni po prvních 90 dnech vlastnictví
vozidla. Průzkum poskytující výrobcům informace usnadňující odhalování problémů a další vývoj
produktů
se
konal
od
února
do
května
2020.
Studie pro rok 2020 byla v rámci své páté generace přepracována a nyní zahrnuje dotazník čítající
223 bodů pokrývajících devět automobilových kategorií: systémy palubního infotainmentu; funkce,
ovládací prvky a displeje; exteriér; jízdní asistenty (novinka pro rok 2020); interiér; pohonné ústrojí;
sedadla; požitek z jízdy; a klimatizace/vytápění.
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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 125 000 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 6. 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

