Tisková informace

Kia získala dvě ocenění v anketě Světové ženské auto roku
2019



Kia XCeed zvítězila v kategorii ‚Auto do města‘; Kia e-Soul si odnesla cenu
‚Ekologické auto roku‘
V porotě hlasovalo 41 žen z 34 různých zemí včetně zástupkyně z České republiky

Praha, 26. listopadu 2019 - Automobilka Kia získala hned dvě ocenění v anketě Světové ženské auto
roku 2019 – model Kia XCeed vyhrál ocenění ‚Auto do města‘, zatímco Kia e-Soul si odnesla cenu za
nejlepší ‚Ekologické auto roku‘. Kia byla jediným výrobcem, který získal cenu ve dvou různých
kategoriích.
Výsledky ankety Světové ženské auto roku 2019 byly slavnostně vyhlášeny na nedávném
mezinárodním autosalonu v Dubaji; vítěze ankety určil pečlivě vybraný sbor porotkyň, jejž tvoří
41 motoristických novinářek včetně české reprezentantky z 34 zemí celého světa.
Kia XCeed je městský crossover kombinující praktičnost kompaktního SUV se sportovním vzhledem
a vytříbenými jízdními kvalitami hatchbacku. XCeed se díky bohaté sestavě vyspělých bezpečnostních
technologií a prvků konektivity i infotainmentu stává jedním z technicky nejvyspělejších
a nejkomplexněji vybavených vozů své třídy.
Nová Kia e-Soul nabízí zájemcům o městský crossover dojezd až 452 km na jedno nabití baterie
s nulovými emisemi. Čistě elektrický model e-Soul umožňuje zákazníkům volit mezi středně dlouhým
nebo dlouhým dojezdem na elektřinu – v obou případech s vyšším výkonem a delším jízdním
dosahem než u konkurenčních elektromobilů.
Kia XCeed i nová Kia e-Soul se v kategorii městských crossoverů poprvé představila v roce 2019.
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###
KIA MOTORS CZECH - je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České republiky, ve které působí od roku
1993. Za 25 let své existence prodala Kia na českém trhu téměř 110 000 vozů. Aktuálně prodává na 12 modelových řad
z čehož 6 s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). Kia má v ČR 59 autorizovaných prodejních a servisních míst
a průběžně jí patří 7. místo na trhu. V roce 2015 uzavřela partnerství se společností Autodrom Most, která provozuje
motorsportové aktivity a Centrum bezpečné jízdy. Kurzy pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace
v běžném silničním provozu navštívilo za dobu spolupráce téměř 8 tisíc účastníků, kteří s více než třemi desítkami modelů Ceed
najezdili na 20 tisíc kilometrů. Od roku 2009 Kia úzce spolupracuje s Nadací Naše dítě, jejíž aktivity rozšířila o projekt dárcovské
samolepky „Já a Kia pomáháme dětem“, v hodnotě 50 korun za každý nově prodaný vůz. Od zahájení spolupráce obdržela
nadace částku převyšující 2 miliony korun a podpořeno bylo více než 80 projektů na pomoc znevýhodněným či zdravotně
postiženým dětem. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.
Kia Motors Corporation – výrobce celosvětově kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem, byla založena v roce 1944
a je nejstarší korejskou automobilkou. Dnes, ve 190 zemích celého světa, prodává ročně cca 3 miliony vozidel ve 14 výrobních
a montážních závodech v 5 zemích světa s ročním obratem přes 49 miliard USD a zaměstnává přes 52 000 pracovníků. Kia
je hlavním partnerem tenisového šampionátu Australian Open, oficiálním automobilovým partnerem fotbalové organizace FIFA,
oficiálním partnerem Evropské ligy UEFA a hlavním partnerem evropského mistrovství League of Legends 2019. Hlavní slogan
značky „The Power to Surpise“ vyjadřuje celosvětový závazek značky překvapovat zákazníky cestou atraktivních a inspirujících
zážitků překonávajících původní očekávání. Více informací o společnosti Kia Motors Corporation naleznete na stránkách
www.kianewscenter.com

