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Kia obsadila přední příčku zákaznického
průzkumu TXI (Tech Experience Index)
americké organizace J.D. Power za rok
2022
Praha, 30. srpna 2022 – Kia obsadila vynikající druhou příčku mezi mainstreamovými
značkami v zákaznickém průzkumu TXI (Tech Experience IndexSM) organizace J.D. Power
za rok 2022, který dokládá vysokou úroveň pokročilých technologií značky.
Americký průzkum TXI vychází z odpovědí 84 165 dotazovaných majitelů po 90 dnech
vlastnictví nových vozidel modelového ročníku 2022; v rámci průzkumu bylo sledováno 35
automobilových technologií s rozdělením do čtyř kategorií: pohodlí, nastupující
automatizace, energie a udržitelnost, resp. infotainment a konektivita. V rámci průzkumu se
sleduje, jak efektivně každá z automobilových značek uvádí technologie na trh (na škále od
0 do 1000 bodů).
„Kia se stále raduje z působivého umístění ve studiích VDS a APEAL organizace J.D.
Power, přičemž toto aktuální zařazení mezi nejprogresivnější značky jen potvrzuje postavení
značky Kia coby univerzálního leadera v tomto odvětví,“ uvedl Steve Center, COO a
výkonný viceprezident společnosti Kia America. „S ohledem na tak vysokou zákaznickou
spokojenost v nejrůznějších oblastech včetně designu, spolehlivosti – a nyní i inovací –
neusneme na vavřínech a budeme nadále kráčet kupředu ve všech oblastech vývoje.“
Ve finálním hodnocení byla přikládána stejná váha ‚hloubce zasažení trhu‘ a ‚kvality
provedení‘, tj. na jedné straně rozšíření vyspělých technologií napříč modelovou nabídkou
výrobce a na straně druhé vlastnímu hodnocení spotřebitelů v otázce kvality provedení.
Výsledky průzkumu dokládají nejen zasazení o technologické inovace, ale i spolehlivost a
zákaznickou spokojenost značky Kia.

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 11 s alternativním pohonem (HEV, PHEV,
BEV). Distribuční síť čítá 57 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 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.

