Kia nabízí na měsíc elektromobilitu zdarma


Zákazníci, kteří si do konce roku 2020 objednají modely e-Niro nebo e-Soul,
získají první měsíc dobíjení zdarma



V dalších 11 měsících mohou využít 1 000 km jízdy měsíčně zdarma



Navíc získají bezplatnou analýzu domácí elektroinstalace, tzv. „home check“



Zvýhodnění mohou zákazníci čerpat v síti dobíjecích stanic Pražské energetiky,
a. s. (PRE)

Praha, 22. prosince 2020 – Společnost KIA MOTORS CZECH připravila ve spolupráci s Pražskou
energetikou, a. s. (PRE) časově omezenou akci na podporu prodeje elektromobilů značky Kia.
Zákazníci, kteří si do konce roku 2020 zakoupí model e-Niro nebo e-Soul, získají balíček výhod, který
v prvním roce provozu výrazně sníží jejich náklady na dobíjení vozů.
Zákazníci obdrží spolu s převzetím nového elektromobilu speciální čip, který je v prvním měsíci
opravňuje k neomezenému využití nabíjecích stanic v síti PREpoint. V následujících 11 měsících
může ve stejné síti využít každý měsíc zdarma 159 kWh elektrické energie, která vystačí u obou
modelů na ujetí 1 000 kilometrů. Při uzavření smlouvy s PRE získá zákazník zároveň garanci ceny za
dobíjení po celé období 11 měsíců dle aktuálně platného ceníku. Současně s pořízením nového
elektromobilu Kia získají bezplatnou analýzu stavu kapacity elektrické sítě a stavu elektroinstalace
(tzv. home check), která doporučí nejvhodnější způsob připojení domácí nabíječky, a to včetně
předběžných časových a finančních nákladů.
„Kia se dlouhodobě snaží o lepší uživatelský zážitek majitelů elektromobilů. Proto se zapojila například
do projektu IONITY, přední evropské sítě rychlonabíjecích stanic pro elektromobily, a nedávno spustila
službu pro pohodlné nabíjení prostřednictvím jednotné platformy KiaCharge(*). Aktuální podpora
prodeje se proto nesoustředí na slevy z ceníkových cen, ale na další podporu uživatelského zážitku ve
formě zpřístupnění pohodlného domácího nabíjení a omezení nákladů na provoz nového vozu,“
vysvětluje Kateřina Vaňková Jouglíčková, tisková mluvčí společnosti KIA MOTORS CZECH s tím, že
zákazníci ušetří v prvním roce provozu desítky tisíc korun a někteří mohou dokonce jezdit zcela
zdarma.
Pražská energetika, a. s., aktuálně provozuje 96 veřejných dobíjecích stanic PREpoint, u kterých lze
dobíjet bezmála 186 elektromobilů a do konce roku 2021 plánuje instalaci dalších přibližně 600
dobíjecích stanic. V loňském roce se na dobíjecích stanicích sítě PREpoint spotřebovalo 210 MWh
elektřiny, což znamená meziroční nárůst o 50 %. „Elektřina pro dobíjení elektromobilů je vyráběna
výhradně z obnovitelných zdrojů, aby tak lokální emise elektromobilů byly na co nejnižší úrovni.
Věříme, že ve spolupráci s předními výrobci elektromobilů jako je Kia, jsme na velmi dobré cestě k
naplnění strategických cílů České republiky v oblasti bezemisní dopravy, které jsou součástí

Národního akčního plánu Čisté mobility,“ uvedl Petr Holubec, tiskový mluvčí Pražské energetiky.

Pozn.pro redaktory(ky):
(*) KiaCharge bude v ČR dostupná v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021.
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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 9 modelů, 17
modelových variant, z čehož 11 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
3 miliony 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
Skupina PRE – Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s., která je prostřednictvím dceřiné společnosti
PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky.
Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z
největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř osmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími desíti dceřinými společnostmi zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice,
stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou. Produkuje též elektřinu z obnovitelných zdrojů. Historie
pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se od svého založení
postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny včetně
kompletního servisu. Další informace naleznete na www.pre.cz

