КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ е българско дружество, създадено през Април 2002г. с цел да представя на
българския пазар южнокорейската автомобилна компания KIA MOTORS CORPORATION. КИА МОТОРС
БЪЛГАРИЯ доставя и продава на територията на България пълната гама превозни средства и резервни
части, произведени от KIA MOTORS CORPORATION, и извършва гаранционно и следгаранционно
сервизно обслужване на всички автомобили KIA. В последните години гамата от доставяни превозни
средства включва и най-модерните технологии на KIA MOTORS CORPORATION с хибридно и
електрическо задвижване, както и електрически зарядни станции с нормален и бърз заряд.
КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ е изградила дилърска мрежа от 12 регионални представителства в София,
Сандански, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Хасково, Сливен, Бургас, Плевен, Велико Търново,
Габрово, и Варна, и 3 регионални оторизирани сервизни центъра във Враца, Шумен и Русе. Дилърите
на компанията предоставят богат избор от складовата наличност за автомобили или резервни части,
разполагат със собствени автосалони, сервизни бази и квалифициран персонал, който обслужва
клиентите както в посочените градове, така и в близките населени места. Дилърската мрежа на
КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ е първата в България, която е изцяло оборудвана със зарядни станции за
електромобили и дава възможност на клиентите на KIA да използват своите електромобили KIA за
пътувания из страната.
Основната цел на екипа от професионалисти в дилърската мрежа е грижата за клиента. Ние се
стремим да отговорим по адекватен начин на потребностите и изискванията на нашите клиенти.
Автомобилите KIA притежават множество награди за впечатляващ дизайн, вдъхновяващо управление,
високо качество и беззпрецедентна 7 годишна гаранция. КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ предлага на своите
клиенти атрактивни цени и гъвкави схеми за финансов и оперативен лизинг, отговарящи на търсенето
и подходящи за възможностите на всеки потребител.
В съответствие със стратегията си за развитие КИА МОТОРС
БЪЛГАРИЯ търси партньори за следните градове:
• Благоевград
• Враца/Монтана
• Шумен
Нашите очаквания от кандидатите
за „Оторизиран Дилър на KIA” са:
• Опит в автомобилния бизнес;
• Собствен шоурум и сервиз;
• Професионален търговски и сервизен екип;
• Ефективен мениджърски екип;
• Стабилно финансово състояние.

При желание да станете
наш партньор със статут
„Оторизиран Дилър на KIA”,
моля да се свържете с:

Владимир Левчев
Развитие Дилърска Мрежа
КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
София, бул.Цариградско шосе 144
М + 0895 222 021
		
Очакваме презентация на Вашето дружество на:
vladimir.levchev@kia.bg

