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KIA afslører ny konceptbil på
biludstillingen i Frankfurt

Fredericia, den 30. august 2017 – KIA Motors afslører en ny konceptbil på
den internationale biludstilling i Frankfurt (IAA) den 12. september.

Bilen er designet på KIAs europæiske designcenter i Frankfurt kun 500 m fra
det sted, hvor præsentationen finder sted. Konceptbilen giver et fingerpeg
om, hvordan næste generation af cee’d kan komme til at se ud.

Konceptbilen er af en helt ny karrosseritype for KIA. Den forlængede hot



hatch bibeholder den nuværende pro_cee’ds atletiske look, mens den har fået
et imponerende visuelt blikfang kombineret med et strejf af alsidighed. Bilen
er nydesignet og nytænkt til en ny generation af bilkøbere, og den udgør en
dristig vision for et potentielt medlem af næste generations cee’d-familie.

KIA præsenterer mærkets nye konceptbil den 12. september på KIAs stand i
hal 9 i Frankfurt messecenter.

KIA Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.koncern.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og
beskæftiger i dag cirka 30 ansatte. Vi målretter vores modelprogram i hvert
enkelt segment, så vi kan tilbyde kunden mest bil for pengene. KIAs dna er et
stærkt design samtidig med en driftssikker kvalitet, som vi bakker op med
vores unikke 7 års garanti (op til 150.000 km – men fri km i de første 3 år).
Hermed har KIA kunden et lavt niveau af omkostninger som bilejer. Den
lange garanti sikrer samtidig én af de højeste restværdier i markedet.

KIA Import Danmark AS kunne sidste år fejre 20 års jubilæum i Danmark med
endnu et flot salgsresultat på over 11.000 enheder, som er med til at forankre
KIAs position i markedet, og bekræfter at KIA har kundernes tillid. 2017 byder
på rigtig mange nye modeller - blandt andet helt ny Rio og helt ny Picanto,
som står for en stor del af KIAs salg i Danmark. Og ikke mindst high
performance modellen; Stinger, som repræsenterer et endnu uudforsket
territorium for KIA, skal revolutionere den måde, folk opfatter brand'et og
føre KIA ind i en ny tidsalder. 
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