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Kia e-Niro vítěz studie J.D. Power 2022
zaměřené na zákaznické zkušenosti
s elektromobily
-

Dotazováno více než 8000 majitelů elektromobilů
Nejvyšší příčka pro Kia e-Niro v J.D.Power již druhým rokem po sobě
Majitelé oceňují: nízké provozní náklady, kapacitu akumulátoru,
zákaznické zkušenosti, styl a potěšení z jízdy

Praha, 29. března 2022 – Kia e-Niro obsadila nejvyšší příčku mainstreamové kategorie ve
studii organizace J.D. Power 2022 zaměřené na zákaznické zkušenosti s elektromobily.
Vlastníci vozů Kia již druhým rokem za sebou označili e-Niro za nejlepší elektromobil v
rámci mainstreamového trhu. Při určování spokojenosti zákazníků a pravděpodobnosti
opětovného nákupu se zástupci J.D. Power dotazovali více než 8000 majitelů elektromobilů
ve Spojených státech se zaměřením na několik klíčových aspektů vč. nákladů spojených s
vlastnictvím vozu, kapacity akumulátoru, zákaznických zkušeností, stylu a potěšení z jízdy.
Kia Niro sehrává klíčovou roli v elektrifikační strategii značky Kia, neboť podporuje hladký
přechod k udržitelné mobilitě nabídkou nízkoemisních nebo zcela čistých hnacích ústrojí.
e-Niro je nejprodávanějším provedením ze tří nabízených variant a od svého uvedení v roce
2017 má v nabídce Kia stále vyšší zastoupení.
„Opakovaná vítězství ve studii zákaznické spokojenosti s elektromobily potvrzují vedoucí
postavení značky Kia, která se připravuje uvést do roku 2027 další elektrické osobní vozy i
modely SUV a MPV napříč několika segmenty. Nabídku čistých elektromobilů Kia obohatila
zbrusu nová Kia EV6, která významně přispívá k rostoucím prodejům alternativních pohonů
značky,“ uvedl Sean Yoon, prezident a výkonný ředitel společnosti Kia North America,
spadající pod Kia America.

Kia e-Niro s dojezdem 454 km na čistě bateriový pohon, praktickým interiérem a točivým
momentem 395 Nm je dokonalým argumentem v rozhodování o přechodu k elektrické
mobilitě.
„Elektromobily hrají v automobilovém světě stále důležitější roli. e-Niro již druhým rokem po
sobě získalo ocenění za nejvyšší zákaznickou spokojenost na mainstreamovém trhu s
akumulátorovými elektromobily a Kia prokázala svoji schopnost překračovat očekávání
majitelů,“ uvedl Brent Gruber, ředitel sekce Global Automotive organizace J.D. Power.
V letošním roce uvede značka Kia novou generaci modelu Niro, která se představí se třemi
pohony a to jako hybrid, plug-in hybrid a čistě bateriový elektromobil. V České republice se
nové Niro představí v polovině roku 2022.
Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech

###
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 45 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 globální značka mobility s vizí vytvářet řešení trvale
udržitelné mobility pro spotřebitele, komunity a společnosti po celém světě. Kia, zal. roku
1944, poskytuje řešení „mobility“ již přes 75 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. Slogan značky ‘Movement that inspires’ je odrazem nových záměrů Kia
inspirovat zákazníky novými nápady prostřednictvím produktů a služeb.
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.

