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KIA Rio er den mest pålidelige model
blandt de små biler i ny amerikansk
undersøgelse

J.D. Power 2018 Vehicle Dependability Study (VDS) har listet KIA Rio som den
meste pålidelige bil i kategorien "små biler". Brancheundersøgelsen
undersøger problemer rapporteret i de seneste 12 måneder for tre år gamle
bilmodeller (modelår 2015). Den samlede pålidelighed bestemmes af antallet
af problemer, der opstår pr. 100 biler (PP100). Således tyder en lav score på
et højere langsigtet kvalitetsniveau. Rio rangerede højest, med den laveste
PP100 score på 103.



”Resultaterne af J.D. Power Vehicle Dependability Study viser KIAs fortsatte
engagement i kvalitet og i at bygge produkter i verdensklasse, der giver os en
stor værdi", siger Greg Silvestri, Head of Service Operations hos Kia Motors
America (KMA). "Rio er endnu et eksempel på, hvor meget KIA har udviklet
sig. Denne form for kvalitet er et konkret bevis på vores langsigtede strategi
for at forbedre oplevelsen som KIA ejer.

Samlet set oplever KIA ligeledes en markant forbedring i den årlige
undersøgelse, hvor mærket har opnået en plads, som det næst mest
pålidelige mærke blandt ikke-premium mærker med en score på 122 PP100.
Siden undersøgelsen i 2016 er KIA avanceret 12 pladser på tværs af
branchen. Undersøgelsen har til formål at måle bilernes kvalitet på lang sigt,
herunder nye teknologier og funktioner, der er tilgængelige for bilkøberne.
Undersøgelsen behandler 32 mærker og 225 forskellige modeller, der dækker
177 specifikke problemstillinger inddelt i otte kategorier (Sæder, HVAC,
Egenskaber / Betjeningsanordninger / Skærme (FCD), køreoplevelse, Interiør,
Motor / gearkasse, Exteriør, Audio / Kommunikation / Underholdning &
Navigation (ACEN). I 2018-undersøgelsen har KIA forbedret sig i samtlige
kategorier.

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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