
 

 

 

 

 

Kia e-Soul a Telluride vítězí v soutěži Světové auto roku 

2020  

 

 SUV Kia Telluride korunováno titulem Světové auto roku 

 Crossover e-Soul označen za Světové městské auto roku 

Praha, 9. dubna 2020 – Značka Kia ovládla klání Světového auta roku 2020, v němž model 

Telluride získal titul Světové auto roku a elektromobil e-Soul vítězství v kategorii Světové 

městské auto roku. 

Panel porotců u modelu Telluride vyzdvihl především markantní design a pozoruhodnou praktičnost. 

Titul Světové auto roku je další poctou pro toto SUV, které od uvedení v roce 2019 posbíralo již přes 

70 ocenění. Telluride, jež byl mj. korunováno titulem Severoamerický užitkový vůz roku nebo SUV 

roku magazínu MotorTrend. 

Čistě elektrický crossover e-Soul porotci označili za ideální vůz do města, neboť spojuje bezemisní 

jízdu a pozoruhodný dojezd s nulovými emisemi s kompaktní karoserií, smělým designem a vysokou 

mírou praktičnosti. 

O vítězích soutěže Světové auto roku rozhoduje nezávislá mezinárodní porota sestávající z 86 

vysoce zkušených a uznávaných motoristických novinářů ze 24 zemí světa. 

Kia Telluride, nabízená v Severní Americe a na řadě světových trhů Kia, spojuje nepřehlédnutelný 

design exteriéru s prostornou, praktickou a vysoce kvalitní kabinou až pro osm cestujících. Model 

Telluride, přinášející celou řadu vyspělých technologií, pohon všech kol a systémy na podporu řízení, 

je ideálním vozem pro rodiny a jejich volnočasové aktivity. 

Kompaktní elektromobil Kia e-Soul disponuje výkonným pohonem s bateriovým napájením 

a možností volby mezi kapacitou 64 nebo 39,2 kWh. Model e-Soul, schopný absolvovat až 452 km 

na jedno nabití (provedení 64 kWh; podle kombinovaného cyklu WLTP), nabízí řidičům delší čistě 

elektrický dojezd než mnoho dražších elektromobilů, čímž se stává ideálním společníkem do měst. 

Dojezd na jedno nabití může řidič prodloužit díky řadě moderních technologií, jako je např. 

rekuperační brzdění. 
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KIA MOTORS CZECH - je výhradním dovozcem nových automobilů značky KIA do České republiky, ve které působí od roku 

1993. Za dobu své existence prodala na českém trhu přes 120 000 osobních automobilů. KIA aktuálně prodává 10 modelů, 

12 modelových variant, z čehož 6 produktů nabízí s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). KIA má v Česku 57 

autorizovaných prodejních a servisních míst a zaujímá 8. místo na trhu. Od roku 2015 spolupracuje se společností Autodrom 

Most, podílí se na osvětě bezpečnosti a prevenci na kurzech pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace 

v běžném silničním provozu. Od roku 2009 se aktivně zasazuje o podporu a pomoc českým rodinám se znevýhodněnými 

či zdravotně postiženými dětmi. Ve spolupráci s Nadací Naše dítě podpořila více než 90 projektů s finanční částkou 

převyšující 2,8 milionu korun. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.  

Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních a moderních vozidel pro všechny mladé duchem. Automobilka KIA, založená 

v roce 1944, dnes prodává okolo 3 milionů vozidel ročně ve více než 190 zemích s 52 000 zaměstnanci po celém světě 

a ročními příjmy přesahující 58 bilionů KRW (přibližně 50 miliard USD). Výroba automobilů značky KIA pochází z vlastních 

výrobních závodů v šesti zemích světa. KIA v současnosti stojí na čele přechodu na čistě elektrická vozidla a podílí se na 

rozvoji mobility a služeb s tím spojených tak, aby pomohla řešit výzvy měst po celém světě. Slogan značky „The Power to 

Surpise“ vyjadřuje celosvětový závazek značky překvapit svět vzrušujícími, inspirativními zážitky, které překonávají 

očekávání. Více informací o společnosti Kia Motors Corporation naleznete na stránkách www.kianewscenter.com 
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