Efter de nye bilafgifter falder Optima SW plug-in hybrid 58.305,- kr. i pris

2017-09-25 12:23 CEST

KIA er klar med nye priser på hele
modelprogrammet
Fredericia den 25. september 2017 – Efter flere ugers forhandlinger er
regeringen sammen med Dansk Folkeparti blevet enige om nye bilafgifter.
De nye bilafgifter indeholder en ændring af procentsatsen for
registreringsafgift, samt et højere fradrag for god brændstoføkonomi og 5
stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest.
Administrerende direktør hos KIA Import Danmark; Mogens Lyngsø udtaler;

”KIA Import Danmark har i mange år vægtet sikkerheden højt, og vi glæder os
over, at regeringen har haft som formål, at det skal være billigere at vælge en
sikker bil. Desværre er der et problem i, at fradraget tager udgangspunkt i
antallet af Euro NCAP stjerner. Problemet er, at Euro NCAP testen hele tiden
skærpes, for at tvinge bilproducenterne til at udvikle sikrere biler. Derfor er
eksempelvis en 5- stjernet test, der ligger 3 år tilbage, ikke længere de 5
stjerner værd. Regeringen belønner dermed ældre biler og straffer nye sikrere
konstruktioner”.
De nye afgifter får en positiv effekt på den traditionelle mellemklassebil som
eksempelvis KIA cee’d, men også på SUV- modeller som KIA Sportage er der
mange penge at spare. De modeller der opnår den største prisreduktion er de
nye brændstoføkonomiske hybrid og plug-in hybrid modeller som
eksempelvis Niro Hybrid og Optima Plug-in Hybrid.
Er man derimod i markedet for en sikker mikrobil som KIA Picanto, opfordrer
KIA importøren til at handle nu, da KIAs Picanto desværre opnår en negativ
effekt af afgiftsændringerne. Trods det faktum, at Picanto’en er én af de
sikreste modeller i segmentet med nødbremse som standard, har den kun 4
stjerner i Euro NCAP test efter den skærpede testmetode anno 2017. Dermed
opnår KIAs nye sikre Picanto ikke fradrag for det høje sikkerhedsniveau, da
det efter de nye afgiftsregler kun tilgodeser biler med 5 stjerner i Euro NCAP.
Nedenfor er listet nogle priseksempler på KIAs meste solgte modeller:
Modelnavn

Nupris

Pris pr. 3. okt. Difference

Picanto
1.0 Advance 4 sæder

114.999 119.996

4.997

174.999 169.706

-5.293

199.999 200.801

802

1.4 Limited

219.999 218.726

-1.273

1.0 100 hk Limited

229.999 218.254

-11.745

Rio
1.0 Advance
Stonic
1.2 Advance Intro Edition
5-dørs cee'd

1.6 136 hk CRDI Limited

249.999 228.998

-21.001

1.6 136 hk CRDI GT-Line Limited DCT 294.999 264.898

-30.101

cee'd SW
1.4 Limited

229.999 227.182

-2.817

1.0 100 hk Limited

239.999 228.502

-11.497

1.6 136 hk CRDI Limited

259.999 237.126

-22.873

1.6 136 hk CRDI GT-Line Limited DCT 304.999 272.298

-32.701

Sportage
1.7 Advance Edition

347.875 306.810

-41.065

319.563 278.395

-41.168

394.888 339.960

-54.928

414.888 357.183

-57.705

Optima PHEV sedan

399.999 341.694

-58.305

Optima PHEV SW

419.999 361.694

-58.305

309.888 275.916

-33.972

Niro Hybrid
Comfort
Optima sedan
1.7 Advance DCT
Optima SW
1.7 Advance DCT
Optima PHEV

Carens
1.7 CRDI Style 7 seats

Alle priser – både nupriser og nye priser pr. 3. oktober kan findes på vores
web site www.kia.com/dk. Vi arbejder på også at få reguleret priser på
ekstraudstyr. Disse vil løbende blive opdateret på siden.
Prisændringerne forudsætter, at lovforslaget vedtages i Folketinget den 3.
oktober 2017.

KIA Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.koncern.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og
beskæftiger i dag cirka 30 ansatte. Vi målretter vores modelprogram i hvert
enkelt segment, så vi kan tilbyde kunden mest bil for pengene. KIAs dna er et

stærkt design samtidig med en driftssikker kvalitet, som vi bakker op med
vores unikke 7 års garanti (op til 150.000 km – men fri km i de første 3 år).
Hermed har KIA kunden et lavt niveau af omkostninger som bilejer. Den
lange garanti sikrer samtidig én af de højeste restværdier i markedet.
KIA Import Danmark AS kunne sidste år fejre 20 års jubilæum i Danmark med
endnu et flot salgsresultat på over 11.000 enheder, som er med til at forankre
KIAs position i markedet, og bekræfter at KIA har kundernes tillid. 2017 byder
på rigtig mange nye modeller - blandt andet helt ny Rio og helt ny Picanto,
som står for en stor del af KIAs salg i Danmark. Og ikke mindst high
performance modellen; Stinger, som repræsenterer et endnu uudforsket
territorium for KIA, skal revolutionere den måde, folk opfatter brand'et og
føre KIA ind i en ny tidsalder.
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