
 

 

 

Tisková informace 

 

Prestižní ocenění za bezpečnost „TOP SAFETY PICK PLUS“ 

pro Kia Niro HEV  

 

 Niro HEV ohodnoceno institutem IIHS ve všech šesti testech bezpečnosti 

v případě kolize, včetně nového čelního střetu s malým přesahem na straně 

předního spolujezdce  

 Celkový počet modelů Kia s ohodnocením Top Safety Pick 2018 a Top Safety Pick 

Plus 2018 se zvýšil na devět 

Praha, 28. června 2018 - Americký Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu (IIHS) udělil 

hybridnímu modelu Kia Niro HEV nejvyšší možné ohodnocení za bezpečnost „Top Safety Pick Plus“ 

(TSP+), které se vztahuje na výbavu s volitelným systémem prediktivního varování před čelní srážkou 

(FCWS), nezávislým systémem nouzového brzdění (AEB) a světlomety (HID). 

Ziskem hodnocení TSP+ pro Niro HEV se celkový počet vozidel Kia s ohodnocením Top Safety Pick 

2018 a Top Safety Pick Plus 2018 zvýšil na devět.  

Parametry testování IIHS požadují, aby vozidlo aspirující na výsledek TSP+ získalo ohodnocení 

„Good“ (dobrý) ve všech šesti testech bezpečnosti v případě kolize – čelní střet s malým přesahem na 

straně řidiče, čelní střet se středním přesahem, boční náraz, pevnost konstrukce střechy a funkčnost 

hlavových opěrek – a dále ohodnocení „Good“ (dobrý) nebo „Acceptable“ (přijatelný) v testu čelního 

střetu s malým přesahem na straně předního spolujezdce, resp. ohodnocení „Advanced“ (pokročilý) 

nebo „Superior“ (vynikající) za schopnosti předcházet čelnímu střetu a ohodnocení „Good“ (dobrý) 

v testu světlometů.  

K udělení výsledku TSP musí vozidlo získat ohodnocení „Good“ (dobrý) v pěti testech bezpečnosti 

v případě kolize – čelní střet s malým přesahem na straně řidiče, čelní střet se středním přesahem, 

boční náraz, pevnost konstrukce střechy a funkčnost hlavových opěrek. Vozidlo musí zároveň získat 

ohodnocení „Advanced“ (pokročilý) nebo „Superior“ (vynikající) za schopnosti předcházet čelnímu 

střetu a ohodnocení „Acceptable“ (přijatelný) nebo „Good“ (dobrý) v testu světlometů.  

 

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

je nejstarší korejskou automobilkou. Kia vyrábí ročně více než 3 milionu automobilů v 14 výrobních a montážních závodech v 5 

zemích světa. Ty jsou následně prodávány prostřednictvím sítě distributorů a dealerů ve 180 zemích celého světa. Kia 

celosvětově zaměstnává okolo 49 000 zaměstnanců a vykazuje roční obrat téměř 45 miliard USD. Je hlavním partnerem 

tenisového grandslamového turnaje Australian Open a také oficiálním automobilovým partnerem fotbalové organizace FIFA – 

řídící orgán FIFA World CupTM.a oficiálním partnerem Evropské ligy UEFA platné pro sezóny 2018/2019. Pro více informací o 

společnosti Kia Motors a jejích výrobcích, navštivte prosím globální mediální centrum www.kianewscenter.com  

http://www.kianewscenter.com/

