
KIAs designteam vil med det nye elektriske koncept vise en elbil, der ikke kun opfylder de praktiske detaljer ved en elbil, men også
har et super lækkert design og medrivende køreegenskaber
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KIA sætter strøm til Geneve med ny
elektrisk konceptbil

21. februar 2019 – KIA afslører mærkets helt nye elektriske platform på 2019
udgaven af Geneve Motor Show.

Den nye elektriske platform fra KIA, bliver præsenteret i form af et koncept
designet på KIAs Europæiske design center i Frankfurt. Konceptet er en
visualisering af virksomhedens ønske om at bevæge sig ind i den spændende
elektrificerede fremtid.



“Bildesign handler om at indfange følelsen, som får hjertet til lige at slå lidt
hurtigere – og vi mener ikke, at opgaven er anderledes bare fordi bilen er
elektrisk,” siger Gregory Guillaume, Vice President of Design for Kia Motors
Europe.

”Med dette koncept forestillede vi os at designe en elektrisk bil, der ikke kun
besvarede forbrugernes bekymringer omkring rækkevidde, ydeevne,
ladenetværk og køredynamik, men en der også giver dig gåsehud, når du
kigger på den - og får hårene i nakken til at rejse sig, når du kører i den”,
forklarer Guillaume. "Derfor er vores elektriske koncept designet til ikke kun
at få din puls til at galopere, men også til at skildre vores holistiske og
følelsesmæssige tilgang til elektrificering

KIA afslører konceptet på Geneve Motor Show den 5. marts 2019.

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. 

https://www.kia.com/dk
https://www.nellemann.dk
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