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GOOD DESIGN Awards 2021: prestižní
ocenění modelu Kia EV6
-

Porotci soutěže ocenili zasazení značky Kia o „špičkový design,
inovace a bezkonkurenční funkčnost“
Nová oceňovaná filozofie designu „Spojené protiklady“, uváděná
značkou Kia v loňském roce, se inspiruje světem přírody

Praha, 11. ledna 2022 – Kia získala prestižní designové ocenění za nejnovější model
značky: elektrický crossover Kia EV6; v každoročně pořádané soutěži GOOD DESIGN
Awards bylo značce uděleno nejvyšší vyznamenání v kategorii „Doprava“.
Zbrusu nové EV6 je prvním čistým elektromobilem Kia a současně prvním modelem značky
postaveným na vlastní nové podvozkové platformě E-GMP (Electric Global Modular
Platform); vůz se chlubí pozoruhodným dojezdem 528 km za reálných podmínek, jakož
i podporou ultra rychlého nabíjení.
Smělá koncepce stylistického ztvárnění EV6 je postavena mj. na mimořádně oceňované
nové filozofii designu „Spojené protiklady“, inspirované kontrasty typickými pro přírodu i
samotné lidstvo. Z klíčových rysů v oblasti exteriéru jmenujme designová světla denního
svícení, tvořící součást „digitální tygří masky“, moderní a aerodynamický boční profil, resp.
výraznou siluetu ve stylu crossoverů. Interiér těží z výhod platformy E-GMP, díky níž bylo
možné vytvořit technicky propracovanou, prostornou a praktickou kabinu.
Komentuje Karim Habib, šéf návrhářského centra Kia (Kia Design Center): „Zisk tohoto
ocenění v soutěži GOOD DESIGN je dokladem úspěšnosti našeho přístupu ke stylistickému
ztvárnění modelů EV6 a zároveň vzdává hold fungující spolupráci našeho talentovaného
mezinárodního týmu návrhářů. Uplynulý rok byl pro nás vskutku klíčový – představili jsme
naši zcela novou designovou filozofii ‚Spojené protiklady‘, jejíž principy se již nyní promítají

do našich vozů, a rovněž jsme odhodláni jít cestou, kdy Kia neustále zkouší hranice
možného v oblasti automobilového designu.“
Uvedená cena navazuje na dlouhou řadu designových ocenění, které značce Kia porotci
soutěže GOOD DESIGN v posledních letech udělili coby potvrzení soudržnosti postupně se
vyvíjejících designových principů značky. Například jen v loňském roce panel porotců přiřkl
stejné ocenění třetí generaci sedanu K5, resp. čtvrté generaci SUV Sorento. Předtím si cenu
GOOD DESIGN odnesly dřívější generace vozů K5 a Sorento, stejně tak jako další modely
vč. SUV Telluride a crossoveru Soul.
Soutěž GOOD DESIGN se pořádá od roku 1950 a patří k nejstarším designovým kláním
světa; každoročně ji pořádá muzeem architektury a designu Chicago Athenaeum a Evropské
centrum pro architekturu, výtvarnictví a studium měst. Panel porotců každoročně vybírá
produkty a přední zástupce odvětví z více než 50 zemí, kdy vyhodnocuje schopnost
vyšlapávat nové cesty ve smyslu „inovativnosti, trvalé udržitelnosti, špičkového designu a
bezkonkurenční funkčnosti“.
Spolu s EV6 obdržela ocenění i čtvrtá generace modelu Kia Carnival z kategorie MPV.

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech
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Společnost Kia Czech s.r.o.
Kia Czech (www.kia.cz) je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České
republiky, ve které působí od roku 1993. Za dobu své existence prodala v ČR přes 140 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 13 modelů z toho 9 s alternativním pohonem (HEV, PHEV,
BEV). Distribuční síť čítá 56 prodejních a servisních míst a řadí se mezi nejprodávanější
značky v ČR. Ve spolupráci s Autodromem Most se dlouhodobě podílí na osvětě
bezpečnosti a prevenci se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu. Od
roku 2009, prostřednictvím Nadace Naše dítě, Kia aktivně pomáhá rodinám se
znevýhodněnými či zdravotně postiženými dětmi, které podpořila téměř 4 miliony korun.
Kia Corporation
Kia Corporation (www.kia.com) je špičkovým poskytovatelem služeb mobility usilujícím
inspirovat zákazníky prostřednictvím pohybu. Kia, zal. roku 1944, působí v odvětví „mobility“
již přes 77 let. Společnost zaměstnává 52 tisíc pracovníků po celém světě, je přítomna na
více než 190 trzích, provozuje výrobní závody v šesti zemích a ročně prodává přibližně tři
miliony vozidel. Kia kráčí v čele snah o všeobecné prosazování elektrifikovaných vozů i
elektromobilů s akumulátorovým pohonem a rozvíjí stále širší nabídku služeb mobility
pomáhajících milionům lidí po celém světě vybrat si optimální způsob přepravy.

Kia Europe
Kia Europe je prodejní, marketingová a servisní divize společnosti Kia Corporation.
Společnost se sídlem v německém Frankfurtu poskytuje služby v rámci 39 trhů napříč
Evropou a oblastí Kavkazu.

