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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Při koupi nových vozů KIA získejte jedinečné „KIA Pojištění 7“ 

Praha, 10. prosince 2012 – Na trhu se objevuje novinka v individuálním pojištění vozidel určená pro 

všechny nové vozy značky KIA „KIA Pojištění 7“, která je výsledkem spolupráce mezi KIA MOTORS 

CZECH s.r.o., pojišťovacím makléřem RANSOME@WHITTAKER INSURANCE s.r.o. a Českou 

podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group. 

KIA Pojištění 7 je určeno pro všechna nová vozidla značky KIA a nabízí za velmi příznivých cenových 

podmínek jedinečné autopojištění, které v sobě zahrnuje 7 produktů a služeb se zvýhodněnými 

parametry: 

1. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

2. úrazové pojištění řidiče  

3. havarijní pojištění ve variantě ALLRISK se spoluúčastí 1 %, min. 1.000,- Kč  

4. náhradní vozidlo po dobu pojistné události v délce 7 dnů  

5. náhradní vozidlo po dobu záruční opravy v délce 7 dnů 

6. pojištění skel vozidla v rámci havarijního pojištění 

7. asistenční služby  

 

KIA Pojištění 7 lze sjednat pro všechna nová vozidla značky KIA určená pro běžné používání.  

KIA Pojištění 7 zahrnuje kromě povinného ručení také úrazové pojištění řidiče. Havarijní pojištění 

kryje škody v rozsahu – havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus, a to pouze s 1% spoluúčastí 

(min. 1.000,- Kč). Nejen v případě havárie, ale i v případě záruční opravy získává pojištěný v projektu 

KIA Pojištění 7 nárok na zapůjčení odpovídajícího náhradní vozidla na dobu až 7 dnů. A k tomu navíc 

také nadstandardní asistenční služby v tuzemsku i zahraničí. 

Podmínkou čerpání těchto výhod je využití autorizovaného servisu pro značku KIA, jejichž seznam je 

k dispozici na webových stránkách společnosti KIA.  

 

KIA Pojištění 7 se svými 7 službami je dalším argumentem proč při koupi nového vozu zvolit značku 

KIA.  

 

Více informací o KIA Pojištění 7 naleznete na www.kia7.cz 
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KIA Motors Czech je výhradním dovozcem automobilů značky Kia do České republiky, ve které působí od dubna 

roku 1994. Za dobu své existence na českém trhu prodala téměř 70 000 vozů.  

Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem, byla založena v roce 1944 

a je nejstarší korejskou automobilkou. Kia vyrábí ročně více než 2,4 milionu automobilů ve 13 výrobních a 

montážních závodech v 8 zemích světa. Ty jsou následně prodávány prostřednictvím sítě distributorů a dealerů 

ve 172 zemích celého světa. 

Kia má dnes více než 44 000 zaměstnanců a vykazuje roční obrat přes 20 miliard USD. Je hlavním partnerem 

tenisového grandslamového turnaje Australian Open  

a také oficiálním automobilovým partnerem fotbalových organizací FIFA a UEFA. 

 

 
 

RANSOME@WHITTAKER® INSURANCE s.r.o. poskytuje odborné a nezávislé služby na profesionální úrovni pro 

soukromé i firemní klienty. Zastupuje klienty z řad občanů i právnických osob při jednání s pojišťovnami ve všech 

oblastech pojištění. Mimo standardní nabídku služeb se orientuje na tvorbu produktů s nestandardní skladbou 

rizik. Nabízí komplexní služby v oblasti pojišťovnictví, poskytuje poradenství pro vhodnou kombinaci a skladbu 

rizik dle potřeb klienta a výběr vhodného pojištění za přiměřenou cenu.  

 

RANSOME@WHITTAKER® INSURANCE s.r.o. je členem skupiny RANSOME@WHITTAKER® GROUP a řádně 

registrovaným pojišťovacím makléřem pro český pojistný trh u ČNB.  

 

 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým 

klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Česká 

podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České 

republice. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, více než 70 poboček a 300 kanceláří na 

celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na internetových stránkách www.cpp.cz. Telefonickým 

dotazům je vyhrazena klientská linka 841 444 555. ČPP předepsala v roce 2011 pojistné v celkové hodnotě 6,7 

mld. Kč. 

 

ČPP je součástí Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group, které agentura Standard & Poor´s udělila rating 

A+ (se stabilním výhledem), je nejlépe hodnocenou firmou hlavního indexu ATX Vídeňské burzy. Vienna Insurance 

Group se sídlem ve Vídni je jedním z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo 

kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách aktivní v Albánii, 

Bělorusku, Bulharsku, České republice, Černé Hoře, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, 
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Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě 

toho existují pobočky Wiener Städtische Versicherung v Itálii a Slovinsku, jakož i pobočka Donau Versicherung 

v Itálii. Vienna Insurance Group je na rakouském trhu zastoupena Wiener Städtische Versicherung, Donau 

Versicherung a Sparkassen Versicherung.  

 

 

Kontakt pro média: 

 

KIA MOTORS CZECH s.r.o. 

Kateřina Vokounová, PR manažer 

k.vokounova@kia.cz, tel. 777 661 805 

 

RANSOME@WHITTAKER® MARKETING s.r.o. 

Helena Slámová, jednatel společnosti 

PR a interní komunikace 

helena.slamova@rwgroup.cz, tel. 602 830 258 

 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Mgr. Renata Čapková, tisková mluvčí, odbor PR a interní komunikace 

Renata.Capkova@cpp.cz, tel. 731 135 392 
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