KIAs nye serie af motorolie skal tilsikre, at KIAs motorer altid smøres med den optimale motorolie-formel
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Kia Motors Europe lancerer ny serie af
original motorolie for at forbedre
effektivitet og ydeevnen
Fredericia den 13. november - Kia Motors Europe har i dag introduceret sin
nye serie af original KIA motorolie; KIA Original Oils, som nu er tilgængeligt
hos KIAs autoriserede værksteder i Europa. Olien er specielt konstrueret til at
maksimere levetiden, effektiviteten og ydeevnen for KIAs benzin- og
dieselforbrændingsmotorer.
De nye smøremidler skal tilsikre, at KIAs motorer kun smøres med den

optimale motorolie-formel. KIAs originale motorolie vil blive tilbudt kunder,
der besøger autoriserede KIA-værksteder for at få skiftet motorolie på deres
bil - eller fyldt op under service. KIA kunderne kan også købe praktiske topup flasker for at sikre, at de altid har den passende olieformel til rådighed
mellem det anbefalede serviceinterval.
Fred Sihler, Vicepræsident for Kia Motors Europe Aftersales, kommenterer:
”KIA Original Oil-linjen er udviklet ved hjælp af den samme ekspertise, som
ligger til grund for udviklingen af vores højteknologiske motorer. KIA Original
Oil er udviklet til at beskytte KIAs forbrændingsmotorer og sikre deres levetid
og betyder også, at vores motorer forbliver så effektive som muligt. Olierne
vil give vores kunder vished for, at deres lokale KIA forhandler kan forsyne
dem med den ideelle motorolie til deres bil."
Med et stigende antal KIA-modeller med neddimensionerede turboladede
drivlinjer, er mærkets moderne drivlinjer, herunder mærkets højeffektive
Smartstream-motorer, afhængige af motorolie af høj kvalitet med en lav
viskositet for at reducere brændstofforbruget og maksimere effektiviteten og
ydeevnen.
KIA Original Oils er udviklet til at beskytte og vedligeholde KIAs
forbrændingsmotorer. De er tilgængelige i en række formler, herunder 0W30
C2, 5W30 C3 & A3 / B4, 5W40 og 10W40. De nye smøremidler er velegnede
til det brede udvalg af KIA-motorer – fra en økonomisk 1,0-liters T-GDi motor
til den højtydende 3,3-liters T-GDi-motor, der findes i Stinger. Motorolierne
dækker også KIAs sortiment af diesel/benzin hybrid-drivlinjer.
KIA Original Oils vil være tilgængelige hos KIAs autoriserede værksteder.

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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