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Zkontrolujete své auto po zimě. Kia nabízí
jarní servisní prohlídku za 399 Kč
-

Majitelé vozů značky Kia si mohou nechat zkontrolovat svůj vůz po
zimě v rámci jarní servisní prohlídky
Prohlídka zahrnuje celkem 15 bodů zaměřených především na
bezpečnost a spolehlivost vozů
Standardní cena prohlídky je 799 Kč, s voucherem ze stránek
www.kia.cz je ale snížena na 399 Kč
Součástí Jarní servisní kampaně je i významná sleva na doplňky a
příslušenství
Nabídky lze využít až do 31. května 2021

Praha, 8. dubna 2021 – Provoz automobilu v zimním období může znamenat zvýšené
nároky na některé důležité součásti vozu, a tím i jejich opotřebení. Navíc letní sezóna
s sebou tradičně nese vyšší provoz a také delší trasy, na které se řidiči vydávají. Proto je
vhodné nechat si automobil po zimě zkontrolovat v odborném servisu.
Majitelé vozů Kia si až do konce května mohou nechat prohlédnout své auto
v autorizovaném servisu v rámci Jarní servisní akce. Její hlavní součástí je zvýhodněná
cena pro kontrolu 15 klíčových parametrů, které ovlivňují bezpečnost jízdy a spolehlivost
vozů včetně seřízení předních světlometů. Pokud si zákazníci stáhnou elektronický voucher
ze stránek www.kia.cz, zaplatí za celou prohlídku jen 399 Kč. Navíc mohou získat slevu na
některé doplňky, případně využít akčních cen na nákup pneumatik a ocelových disků.
Většina řidičů ví, že startování v nízkých teplotách může pořádně potrápit baterii. Stejně tak
klimatizace, kterou v zimě používáme přece jen méně, potřebuje před letní zátěží kontrolu a
dezinfekci. Letní deště zase přinesou zvýšené nároky na kvalitu stěračů, které navíc v zimě
utrpěly nejeden šrám v podobě unáhleného spuštění při námraze skla, a samozřejmě je tu
kontrola brzd, osvětlení a kapalin. „Lidé letos v zimě navíc neměli možnost příliš cestovat a
řada vozů tak jezdila jenom sporadicky. Dlouhé stání automobilům obecně nesvědčí, proto
se touto cestou snažíme dostat na servisní kontrolu co největší počet majitelů vozů značky

Kia. Řidiči díky prohlídce získají jistotu, že jejich vůz je připravený na léto a oni se mohou
bezpečně vydat na cestu,“ říká Kateřina Vaňková, tisková mluvčí společnosti KIA MOTORS
CZECH. Cena prohlídky s využitím elektronického voucheru přitom podle ní může být
atraktivní i pro majitele starších vozů Kia, u nichž je navíc riziko opotřebení některých částí
vyšší.
V rámci jarní servisní prohlídky se autorizované servisy Kia zaměří na celkem 15 různých
bodů ve čtyřech základních oblastech – světlomety a autobaterie; motor a karoserie; brzdy a
pneumatiky; výhled a příslušenství. Součástí kontroly tak bude mimo jiné tlak vzduchu
v pneumatikách i hloubka dezénu, funkčnost brzd a hladina kapalin, test stavu akumulátoru,
ale i kontrola karoserie po zimě, stav a funkčnost povinné výbavy atp.
Sleva na díly, pneumatiky či ocelové disky
Pokud se během kontroly ukáže, že je vhodné či dokonce nutné vyměnit některé díly, budou
si je moci majitelé vozů Kia pořídit s významnou slevou. Například při výměně kabinového
filtru a kompletní dezinfekci klimatizace ušetří 15 procent ceny filtru a navíc získají zdarma
antibakteriální čisticí sprej na interiér vozu. Při nákupu letních pneumatik mohou využít akce
3+1 zdarma a ušetřit při jejich výměně mezi 2 a 4 tisíci korunami. Se slevou 20 procent
mohou získat také stěrače a různé příslušenství jako střešní příčníky a nosiče nebo nosič
jízdních kol na tažné zařízení. Ušetřit mohou také na nákupu ocelových kol a dalšího
příslušenství.

###
Společnost KIA MOTORS CZECH
KIA MOTORS 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.
O společnosti Kia Motors Europe

Kia Motors 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.

