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Kia cee’d nummer 1 million er produsert.


En million Kia cee’d produsert siden 2006



Kias første modell designet og produsert i Europa



Ny cee’d GT Line, samt ny motor lanseres senere i år

Kia cee’d nummer 1.000.000 er produsert, en milepæl for Kia. Siden introduksjonen for
ni år siden har cee’d vært en viktig faktor for Kias vekst og suksess i det europeiske
markedet.
cee’d nummer 1.000.000 var en Kia cee’d GT i fargen ‘White Pearl’. Både bilen og
motoren er produsert på Kias fabrikk i Žilina, Slovakia, og en kunde i Nederland venter
på akkurat denne bilen.
Kia cee’d produseres eksklusivt for det europeiske markedet, og står for mer enn 21%
av Kias totale salg i Europa. Mer enn 75.960 cee’d ble solgt i 2014, Kias nest mest
solgte modell etter Kia Sportage, som også produseres i Žilina.
“Med lanseringen av cee’d fikk Kia en mer etablert posisjon, og vi viste at vi leverte
produkter med høy kvalitet og god design tilpasset det europeiske markedet. cee’d har
vært en av hovedgrunnene til vår kontinuerlige vekst og suksess i Europa. Jeg vil
gratulere mine kollegaer ved Kia Motors Slovakia med denne milepælen, og samtidig
takke våre kunder som har valgt cee’d og gjort den til en så populær modell.” sier Artur
Martins, Vice President Marketing, Kia Motors Europe.

cee’d familien
Modellrekken består av tre utgaver; fem-dørs, stasjonsvogn, samt den sporty 3-dørs
pro_cee’d. I 2013 ble cee’d GT og pro_cee’d GT lansert, med sporty utseende og 1.6
ltr. turbo bensinmotor med 204 hk.
Senere i år vil det lanseres en ny versjon av cee’d; en GT Line, som har elementer fra
GT-modellene, og som blir tilgjengelig på alle tre versjoner av modellen.
Samtidig kommer også en helt ny motor, en 1.0-liters turbo bensinmotor, og en ny
syvtrinns double-clutch gearkasse. Begge deler vil forbedre drivstofforbruk og utslipp,
samtidig gi gode ytelser og umiddelbar respons.

cee’d: et vendepunkt for Kia
Lanseringen av første generasjon Kia cee’d ble et vendepunkt og markerte starten for
Kias vekst i Europa. Cee’d var første modell som både ble designet og produsert i
Europa, og ble raskt populær. Modellen tiltrakk seg nye kunder som tidligere ikke
vurderte merket.
Så hva kommer navnet cee’d av? Jo, det viser til bilens europeiske opphav. Under
utvikling ble det benyttet en modellkode ‘ED’ som sto for ‘European Design’. ‘CE’
symboliserer bilens utvikling og produksjon i og for Europa– the Community of Europe.
En umiddelbar suksess
646.305 cee’d ble produsert fra 2006 til 2012, og av andre generasjon som kom i 2012
er det nå produsert 353.695 biler. Som alle Kia solgt i Europa har også cee’d Kias
unike 7-års, 150.000 km garanti.
I fjor ble det satt ny rekord på Kias fabrikk i Slovakia, og det ble totalt produsert over
323,000 biler og 493,000 motorer. Kia Motors Slovakia har over 3.800 ansatte i en 3skifts ordning. Bilene eksporteres til 76 land, og størst andel selges til kunder i Europa
og Russland.

_________
Kia Motors Corporation (www.kia.com) ble etablert i 1944 og er Koreas eldste produsent av
motordrevne kjøretøy. Kia produserer mer enn 3 millioner biler per år ved 10 produksjons- og
samlefabrikker i fem land. Salg og service skjer gjennom et nettverk av importører og
forhandlere i 180 land. Kia har i dag mer enn 49,000 ansatte og en årlig omsetning på nesten
45 milliarder US dollar.
Kia Motors Europe er den Europeiske salgs- og markedsorganisasjonen til Kia Motors
Corporation. Med hovedkontor i Frankfurt, Tyskland, betjenes 30 markeder i Europa.
Kia Bil Norge AS (www.kia.no) er ansvarlig for import og distribusjon av Kia i Norge.
Kia Bil Norge AS er en del av Bertel O. Steen-konsernet.
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