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KIA afslører 3. generation af Picanto

Fredericia, den 22. december 2016 – KIA Motors kan i dag afsløre de første
design detaljer af den nye Picanto – den tredje generation af én af KIAs bedst
sælgende modeller globalt.

Den nye Picanto kombinerer et ungdommeligt og energisk nyt udvendigt og
indvendigt design med et større potentiale for at personalisere sin bil – både
interiør -og eksteriørmæssigt. Ved at bevare sine karakteristiske kompakte
dimensioner, giver den nye Picanto en mere assertiv holdning gennem mere
dristige linjer og en levende farvepalette.



Indvendigt understreger bilens high-tech komfort, bekvemmelighed og
sikkerhedsfunktioner det moderne og raffinerede nye kabinedesign, med en
smartere og mere effektiv interiørpakke end nogensinde før.

KIAs helt nye A-segment bil bliver endeligt afsløret i begyndelsen af 2017.

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 en af de
højeste restværdier i markedet.

KIA Import Danmark AS kan i år fejre 20 års jubilæum i Danmark med en flot
salgsrekord i baggagen på 11.180 solgte enheder for 2015. Det flotte
salgsresultat er med til at forankre vores position i markedet, og bekræfter at vi
har kundernes tillid. 2016 byder på flere nye modeller, ny og spændende
teknologi samt endnu en ny fabrik, så vi glæder os over et stadigt stigende
vækstpotentiale for KIA i Danmark.
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