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TISKOVÁ ZPRÁVA
Pro okamžité vydání

Rekordní tržní podíl značky Kia na
evropském trhu s osobními automobily
-

Podle oficiálních údajů Evropského sdružení automobilových výrobců
(ACEA) dosáhla Kia rekordního tržního podílu 5,4 %
Nabídka technicky vyspělých a ekologických produktů Kia se odrazila
v meziročním zvýšení registrací nových osobních vozů Kia o 21,9 %
Růst značky Kia je o to pozoruhodnější, že celkový trh s osobními
automobily vzrostl pouze o 2,7 %

Praha, 19. listopadu 2021 – Podle nových údajů dnes zveřejněných Evropským sdružením
automobilových výrobců (ACEA)* dosáhla Kia letos v říjnu nového rekordu na evropském
automobilovém trhu s podílem 5,4 %. Zpráva přichází na pozadí rekordních výsledků, které
značka vykázala za prvních devět měsíců letošního roku; ve třetím čtvrtletí zaznamenala Kia
v Evropě od počátku roku tržní podíl na úrovni 4,2 %.
V průběhu prvních 10 měsíců roku 2021 v zemích EU, EFTA a Velké Británii se registrace
nových osobních vozů meziročně zvýšily pouze o 2,7 %, což ještě více podtrhuje
pozoruhodný nárůst, kterého Kia v Evropě dosáhla. Analytici se zaměřením na automobilový
průmysl v poslední době evropskému trhu s osobními vozy věští období poklesu, přičemž
poslední číselné údaje ukazují již čtvrtý měsíc padajících registrací v řadě. Na pozadí
klesajících prodejů vlivem pandemie, zahlcených přístavů a kritického nedostatku
počítačových čipů byly celkové říjnové prodeje nejnižší od počátku vedení evidence.
V zemích EU, EFTA a Velké Británii se celkem prodalo 798 693 vozidel, z toho 42 809 vozů
značky Kia (podíl 5,4 %). Údaje od počátku roku do této doby ukazují pozoruhodný 21,9%
růst korejské značky s prodeji v roce 2021 na úrovni 430 525 kusů (oproti 353 053 vozům za
stejné období v roce 2020).

Kia nedávno na evropském trhu zahájila prodej modelu EV6, prvního vyhrazeného
elektromobilu Kia s akumulátorovým pohonem. Rozšířením modelové nabídky o EV6 s ultra
rychlým nabíjením a dojezdem 528 kilometrů Kia opět posílila svoji připravenost k dalšímu
růstu.
Poznámky pro redaktory:
* Zdroj: Evropské sdružení automobilových výrobců (ACEA), země EU + země Evropského
sdružení volného obchodu (EFTA) + Velká Británie

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 133 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 14 modelů z toho 9 s alternativním pohonem (HEV, PHEV, EV).
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 3,5 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 77 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.

