
Spar 35.000,- kr. på en KIA Sportage Comfort med dobbeltkoblingsgearkasse
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KIA inviterer til Nytårskur 4.-5. & 11.-12.
januar

Fredericia, den 12. december 2019 – Ikke alle juleønsker bliver indfriet.
Derfor inviterer KIA til Nytårskur de to første weekender i det nye år, hvor du
kan spare tusindvis af kroner på ny bil.

Den er alligevel for stor til at komme under juletræet.

I forbindelse med KIAs Nytårskur er prisen sat ned på deres store
veludstyrede SUV. KIA Sportage med Comfort udstyr og enten 1,6 liters mild



hybrid motor eller 1,6 liters turbo benzin-motor kombineret med KIAs egen
dobbeltkoblingsgearkasse. Du kan nu spare 35.000 kr. på modellen, som er
udstyret med bl.a. 17” alufælge, 2-zoners fuldautomatisk klimaanlæg, LED
kørelys, dynamisk bakkamera, fartpilot, regnsensor, 7” touchskærm m.
navigation, bluetooth, Apple CarPlay og meget mere. Normalt koster KIA
Sportage 1,6 MHEV Comfort DCT 234.999,-, men fås nu til den nette sum
af 299.999,- kr. Normalprisen for samme udstyrsvariant med 1,6 turbo benzin
motor kostede før 354.999,-. Og er nu sat ned til kr. 319.999,-. 

Så behøver du ikke køre en omvej for at spare 17 øre på en liter brændstof

Da du kan spare 27.000,- kr. på KIAs anmelderroste familiebil Ceed. Den 5-
dørs Ceed 1,0 liters turbobenzin Active er sat ned fra kr. 221.995,- til
194.995,- kr. Samme motor og udstyrsmodel i stationcar-varianten Ceed SW
er sat ned fra kr. 236.999,- til 209.995,- kr. Ceed modellerne er yderst
rummelige - og Active modellens udstyr omfatter bl.a. 2-zoners klimaanlæg,
fartpilot, dynamisk bakkamera, sædevarme i forsæder, varme i rattet, LED
kørelys i ice-cube design, 8” touchskærm, Apple CarPlay, Bluetooth, aut.
nødbremse m. fodgængerregistrering, regnsensor og meget mere.

Spar 50% på alt fabriksmonteret udstyr i KIAs plug-in hybrider

KIA kan, med et komfortabelt forspring ned til nr. 2 på dette års salgshitliste
for plug-in hybrid modeller, kalde sig bedst sælgende plug-in hybrid mærke i
Danmark for 3. år i træk. Det skal naturligvis fejres, og derfor yder KIA 50%
nedslag i prisen på alt fabriksmonteret udstyr på de KIA Optima SW plug-in
hybrid og KIA Niro plug-in hybrid som står på lager til omgående levering.

Drømmer du om mere plads i budget og bagagerum?

Skal du ikke eje en bil, men drømmer du stadig om friheden ved at have en
bil, kan du i forbindelse med KIAs Nytårskur i januar privatlease en KIA Ceed
SW med 1,0 liters turbobenzin motor og Vision udstyr for kun kr. 2.595,- per
måned. Udbetalingen er på kr. 4.995,-.

Alle ovenstående tekniske data og priser er gældende på tidspunktet for
udgivelsen af pressemeddelelsen – og kan blive ændret. Specifikationer og



funktioner nævnt i denne pressemeddelelse kan variere afhængigt af
land/region.

Kia Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og beskæftiger i
dag cirka 40 ansatte. Kias dna er et stærkt design samtidig med en
driftssikker kvalitet, som bakkes op af mærkets unikke 7 års garanti (op til
150.000 km – fri km i de første 3 år). 

Kias tidlige skridt i forhold til at popularisere elbiler, placerer mærket i
spidsen for elektrificeringen af den danske bilpark. Mærket har et bredt
modelprogram af elektrificerede bilmodeller, hvilket naturligt medvirker til,
at Kia er et af de bedst sælgende elbil-mærker. 
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