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Nytårskur hos KIA i weekenderne den 5. –
6. og 12. – 13. januar 2019

Fredericia, den 19. december 2018 – De danske KIA forhandlere holder Åbent
Hus med Nytårskur i weekenderne den 5. – 6. og 12. – 13. januar kl. 11 – 16
alle dage.

I forbindelse med KIAs nytårskur, er der traditionen tro, penge at spare på
både modeller og udstyr.

KIA Sportage Advance 1,6 diesel



Køber man en KIA Sportage 1,6 diesel giver KIA dobbeltkoblingsgearkassen
til en værdi af 20.400,- kr. uden beregning. Med denne kampagne får man
altså en Sportage Advance med 1,6 liters CRDI motor kombineret med KIAs 7-
trins dobbeltkoblingsgearkasse for kr. 313.799,- (normalpris: kr. 334.199,-).
Modellen er bl.a. udstyret med 17" alufælge, LED kørelys (for), el-
indklappelige sidespejle med blink og varme, aut. anti-dug, aut.
nedblændeligt bakspejl, bakkamera med dynamisk guide, fartpilot m.
hastighedsbegrænser, 2-zoners klimaanlæg, luftdyser v. bagsæder, læderrat
& lædergearknop, regnsensor, sædevarme i forsæder og bagsæder, 7"
navigation m. touch skærm, apple CarPlay m. stemmestyring og TomTom live
services. Du kan se hele modelprogrammet på Sportage her

KIA Ceed & Ceed SW Attraction

På kampagnevarianten Ceed & Ceed SW Attraction giver KIA ekstraudstyr til
en værdi af kr. 20.000,- uden beregning. 

På den måde kan man få en Ceed med bl.a. 16” alufælge, el-justerbare
sidespejle m. varme, bakkamera med dynamisk guide, fartpilot m. speed
limiter, sædevarme i forsæder, varme i rattet, aut. nedblændelig bakspejl, 2-
zoners klimaanlæg, regnsensor, aut. nødbremse etc. fra kr. 214.994,-. Du kan
læse mere om kampagnevarianten på her

KIA Stonic Attraction Plus

Ved køb af en Stonic Attraction Plus kan man spare 35.000,- kr. på udstyr.
Attraction Plus varianten koster det samme som en Advance model, men har
yderligere følgende udstyr: 17” alufælge, privacy glass, krom rudelister, LED
baglygter, sidespejle el-indklappelige m. LED blink, klima-anlæg m. aut. anti-
dug, regnsensor, skydbart armlæn ml. forsæder og USB lader i bag. Du kan
læse mere om kampagnevarianten her

God jul og godt nytår fra KIA!

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
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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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