KIAs nye crossover i B-segmentet får navnet ”Stonic”
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KIA introducerer Stonic - en
iøjnefaldende kompakt crossover fuld af
selvtillid
Fredericia den 7. juni 2017 – KIAs nye crossover i B-segmentet får navnet
”Stonic”. Stonic er en iøjnefaldende og selvsikker kompakt crossover med
ægte europæisk design, og den er inspireret af de større KIA SUV’ers form og
funktion.
Navnet ”Stonic” er sammensat af ”Speedy” og ”Tonic” med reference til første
og sidste tone i musikskalaen. Således udtrykker ”Stonic”, at bilen er adræt,

og at den byder på noget nyt og friskt i SUV-segmentet.
En svungen taglinje og de unikt designede tagrælinger giver bilen et sporty
look. Den unikke baglygtegrafik fremhæver Stonics ungdommelige og
futuristiske udstråling.
Bilen kombinerer skarpe horisontale linjer med blødere skulpturelle
overflader, og den tilfører klassen kompakte mål og et lavt tyngdepunkt.
Den europæisk designede kabine genspejler bilens eksteriør med lige linjer,
elegante overflader og geometriske designformer. I Stonics kabine er
teknologi og ergonomi i centrum, og den gennemtænkte indretning
maksimerer pladsen for alle personer i bilen, og et ”flydende” HMI (humanmachine interface) kombinerer på elegant vis
adgangen til en smartphone med bilens mange funktioner.
Stonic kommer til salg i anden halvdel af 2017, og det bliver muligt
at individualisere bilen mere end nogen tidligere KIA model – både
indvendigt og udvendigt.

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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