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TISKOVÁ ZPRÁVA
Informace redakcím

Kia oznámila celosvětové prodejní výsledky
za září 2022
-

Světové prodeje v měsíci září dosáhly 249 146 vozidel, meziroční
nárůst o 11,0 %
Prodeje mimo Koreu v objemu 209 137 vozidel, meziroční nárůst
o 10,9 %
Prodeje v Koreji v objemu 40 009 vozidel, meziroční nárůst o 11,8 %
Kia plánuje i nadále udržovat prodejní trend a zvyšovat ziskovost
prostřednictvím nových modelů vč. oceňovaného EV6

Praha, 5. října 2022 – Společnost Kia Corporation v září 2022 prodala celosvětově 249 146
vozidel, což představuje nárůst o 11,0 procenta v porovnání se stejným měsícem loňského
roku.
Světové prodeje v září táhly především vozy SUV této značky; vůbec nejvyšších prodejů
dosáhly modely Sportage a Seltos. Pro Sportage se celosvětově rozhodlo 42 168 zákazníků;
následoval model Seltos s 28 847 prodanými vozidly. Dalším nejúspěšnějším modelem bylo
Sorento z kategorie SUV se zářijovými prodeji v objemu 20 122 kusů.
Prodeje mimo Koreu
Mimo samotnou Koreu značka prodala 209 137 vozidel, což představuje nárůst o 10,9
procenta v meziročním srovnání. K příznivým prodejům značky Kia i nadále přispěly modely
Sportage a Seltos z kategorie SUV s 37 727, resp. 25 334 prodanými vozy. Velmi dobrých
prodejních výsledků dosáhla značka na trzích v USA, Asii a Tichomoří, Indii, Středním
východě a Africe, resp. Střední i Jižní Americe.
Prodeje v Koreji

V Koreji značka prodala 40 009 vozidel, což představuje nárůst o 11,8 procenta
v meziročním srovnání. I na domácím trhu bylo tahounem prodejů Sorento s 5 335
prodanými vozy. Následovalo SUV Sportage se 4 441 kusy.
Obchodní výhled
Celosvětové prodeje značky Kia za období od počátku roku k dnešku zatím vzrostly o 2 %.
Na aktuálně probíhající tržní změny a překážky bude Kia i nadále reagovat přizpůsobováním
výroby aktuálnímu stav zásob, aby co nejvíce omezila výpadky ve výrobě. Značka bude
stavět na nových konkurenceschopných modelech, jakým je např. čistě elektrické EV6 –
v únoru označené za evropské Auto roku 2022 – s cílem udržovat pozitivní prodejní trend a
zvyšovat ziskovost, jakož i pokračovat v rychlé proměně automobilky v poskytovatele řešení
trvale udržitelné mobility.
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Poznámka pro redaktory
* Výsledky představují velkoobchodní prodeje.
* Měsíční prodejní údaje uvedené v této tiskové zprávě neprošly auditem a zatím se jedná o
předběžná čísla.

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 141 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.

