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Kia spustila online prodej svých vozů
- Kia jako jedna z prvních automobilek na českém trhu nabízí online
prodej svých vozů
- Online prodej je v první fázi dostupný pro elektromobily a Plug-in
hybridy, v plánu je rozšíření nabídky o další modely
- Vozy budou na online tržišti prodávat autorizovaní dealeři Kia

Praha, 5. května 2021 - Společnost Kia Czech jako jedna z prvních značek na českém trhu
spustila centrální online prodej svých vozů. Zákazníci si můžou vůz objednat na webových
stránkách značky Kia pod tlačítkem KIA Online Prodej, případně přes záložku Chci vůz Kia.
V obou případech se dostanou na virtuální tržiště s aktuální nabídkou vozů. „Online prodej
vnímáme jako důležitou součást naší nové filozofie zaměřené na mobilitu bez starostí. K ní
patří nově také nákup vozu z pohodlí domova. Většina zákazníků sice podle našich
zkušeností preferuje osobní návštěvu dealera, ale zároveň se postupně zvětšuje počet těch,
kteří jsou ochotní si vůz koupit online, případně tuto formu prodeje dokonce preferují,“
vysvětluje spuštění služby Arnošt Barna, generální ředitel společnosti Kia Czech.
Online Prodej je v první fázi určený pro prodej elektromobilů a Plug-In hybridů, tedy pro
modely e-Niro, e-Soul a modely Ceed Sportswagon PHEV, XCeed PHEV, Sorento PHEV a
Niro PHEV. Právě zájemci o tento typ vozů jsou totiž nejvíce nakloněni nové formě prodeje.
V další fázi bude nabídka rozšířená o další modely prodávané na českém trhu. Online
Prodej funguje na platformě elektronického tržiště. Vozy nebude prodávat společnost Kia
Czech, ale konkrétní dealeři. S nimi také zákazník bude uzavírat kupní smlouvu a řešit
s nimi další služby, například financování, nebo dodatečnou výbavu z originálního
příslušenství KIA.
„Kia nechce jít cestou tzv. agenturního prodeje, v rámci kterého vozy prodává přímo importér
a dealeři fungují jako zprostředkovatelé při předání vozu zákazníkovi. Proto jsme hledali
takový systém, který zákazníkům na jedné straně zajistí přehlednou a komplexní nabídku a
na druhé straně bude výhodný i pro naše dealery. Online tržiště splňuje oba předpoklady a
nabízí výhody jak zákazníkům, tak dealerům,“ vysvětluje Kateřina Vaňková Jouglíčková,
tisková mluvčí společnosti Kia Czech.

Vozy jsou v online prostředí k dispozici za pevné a závazné ceny. Ty však neurčuje
importér, ale jednotliví dealeři 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 130 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 9 modelů, 12 modelových variant z toho 14 s alternativním
pohonem. Distribuční síť čítá 56 prodejních a servisních míst a řadí se mezi 10
nejprodávanějších značek 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 více než 3 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 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.
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.

