TISKOVÁ ZPRÁVA

Hyundai Motor Group představila plán pro
softwarově definovaná vozidla na online fóru
"Unlock the Software Age"
-

-

Skupina si klade za cíl proměnit zkušenosti zákazníků a nastolit novou éru
mobility prostřednictvím neustále se vyvíjející softwarové technologie.
Aktualizace softwaru over-the-air pro všechny modely a 20 milionů
registrací vozidel v rámci služeb Connected Car Services (CCS) skupiny
po celém světě do roku 2025.
Interně vyvinutý a velmi rychlý operační systém Connected Car Operating
System (ccOS) bude poskytovat personalizované služby.
Partnerství platformy založené na datech s odvětvími, jako je logistika
nebo ubytování, vytváří otevřený ekosystém a přináší změnu paradigmatu
v mobilitě.

Praha, 12. října 2022 – Hyundai Motor Group (skupina HMG) se svými značkami mobility Kia,
Hyundai a Genesis dnes oznámila novou globální strategii, podle níž se do roku 2025 stanou
všechna vozidla skupiny "softwarově definovanými vozidly" (SDV). Iniciativa, jejímž cílem je učinit
skupinu lídrem v této oblasti, byla představena na celosvětovém internetovém fóru nazvaném
"Odemkněte softwarový věk" (Unlock the Software Age). Je navržen tak, aby zahájil novou éru
mobility a poskytl zákazníkům svobodu kdykoli a kdekoli vylepšit výkon a funkčnost jejich vozidel. S
pomocí neustále se vyvíjející softwarové technologie se skupina snaží proměnit zákaznickou
zkušenost po celou dobu životnosti vozidla.
Neustálým vývojem technologií mobility a softwaru zajistí skupina HMG, aby všechny modely,
včetně již zakoupených, byly stále aktuální. Například funkce vozidla, které ovlivňují bezpečnost,
komfort, konektivitu nebo chování řidiče, lze aktualizovat prostřednictvím bezdrátové aktualizace
softwaru "over the air" (OTA). Do roku 2025 budou všechna vozidla skupiny vybavena mimo jiné

aktualizacemi softwaru OTA na základě interně vyvinutého operačního systému "Connected Car
Operating System" (ccOS).
Skupina očekává, že do roku 2025 bude na celém světě zaregistrováno 20 milionů vozidel pro její
služby "Connected Car Services" (CCS). Nejmodernější telekomunikační funkce propojených
automobilů vytvářejí přidanou hodnotu a nové příležitosti a nabízejí zákazníkům personalizované
služby, například předplatné softwaru.
Data Connected Car budou rovněž propojena s budoucími řešeními mobility skupiny. Patří mezi ně
účelová vozidla (Purpose Built Vehicles - PBV), pokročilá letecká mobilita (Advanced Air Mobility AAM), robotické osy a roboti. Nová datová platforma bude poskytovat inovativní služby propojením
a zpracováním různých dat generovaných během celého životního cyklu vozidla. Datová platforma
navíc podpoří vytvoření otevřeného ekosystému ve spolupráci s různými odvětvími, jako je
logistika a ubytování.
Skupina bude rovněž výrazně investovat do softwarových technologií, aby integrovala hardwarové
a softwarové technologie a posílila a rozvinula své vlastní schopnosti v oblasti technologií mobility.
Do roku 2030 bude investováno celkem 18 bilionů wonů. Plány zahrnují zřízení nového globálního
softwarového centra, které má urychlit vývoj SDV.
"Přeměnou všech vozidel na 'softwarově definovaná vozidla' do roku 2025 skupina HMG nově
definuje koncept automobilu a převezme vedoucí úlohu při přechodu do zásadně nové éry
mobility," řekl Chung Kook Park, prezident a šéf divize výzkumu a vývoje skupiny HMG.
"Vytvářením vizionářských vozidel, která se mohou vyvíjet prostřednictvím softwaru, umožňujeme
zákazníkům udržovat jejich vozidla v aktuálním stavu s nejnovějšími funkcemi a technologiemi
ještě dlouho poté, co opustí továrnu."
Poznámky pro redaktory:
Informace o "Unlock the Software Age" najdete na www.hyundaimotorgroup.com/live/unlock-thesoftware-age.
Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech
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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.
Hyundai Motor Group – globální společnost, která vytvořila plně fungující řetězec založený na
výrobě automobilů, oceli a stavebnictví a zahrnuje logistiku, finance, IT a služby. Zaměstnává
na 250 000 pracovníků po celém světě, mezi její automobilové značky patří společnosti Kia
Corporation, Hyundai Motor Co. a Genesis. S přístupem ke kreativnímu myšlení, kooperativní
komunikaci s vůli přijmout všechny výzvy, pracuje na vytvoření lepší budoucnosti pro všechny.

