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KIAs største SUV falder i pris

Fredericia, den 15. november 2018 – Der er stor vækst i salget af de større
SUV modeller, og det oplever KIA i særdeleshed. Tiden hvor KIA udelukkende
solgte små biler er en saga blot.

KIA sælger ikke bare små biler

Ser man udelukkende på salget af SUV modeller, er KIAs salg ÅTD steget med
270 % sammenlignet med samme periode sidste år. 



Direktør hos KIA Import Danmark; Rasmus Aagaard udtaler; ”Ser vi bort fra
salget af hhv. Picanto og Rio, er KIAs bilsalg steget med 63 % sammenlignet med
samme periode sidste år. Hos KIA Danmark er vi godt tilfredse med den stigende
interesse for vores større bilmodeller. Det bevidner, at KIA som brand har rykket
sig, og kunderne i højere grad er villige til at betale mere for en KIA”.

KIAs største SUV bliver endnu mere attraktiv 

Overgangen til WLTP har været positiv for KIAs største SUV; Sorento, og den
danske KIA importør har endda sat prisen ned. 

Startprisen på KIAs 7 personers D-SUV model er nu kr. 449.999,-. Det er et
prisfald for indstigningsmodellen på kr. 4.602,-. Vælger man derimod en
model med All Wheel Drive (AWD) og Automatgear, er prisen faldet hele kr.
23.980,-.  

Det er blevet knap 64.000 kr. billigere at vælge Sorento med automatgear

Som noget helt nyt, kan man nu vælge automatgear til Sorento - uden også
at skulle vælge AWD. Det vil sige, at man kan få en KIA Sorento med
automatgear fra kr. 489.999,- mod tidligere kr. 553.979,-.

Se hele det opdaterede modelprogram på KIA Sorento her.

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). 

http://ipaper.ipapercms.dk/KiaMotorsDanmark/Prislister/Sorentoprisliste/#/
https://www.kia.com/dk
https://www.nellemann.dk


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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