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Hyundai IONIQ získal ocenenie 2016 GOOD DESIGN®  

- IONIQ získal ocenenie GOOD DESIGN® po druhý rok za sebou  
- Vozidlá šetrné k životnému prostrediu posilňujú pozíciu značky Hyundai ako lídra 

automobilového dizajnu 
 

Hyundai IONIQ získal cenu 2016 GOOD DESIGN® ako ocenenie úspešnej aplikácie filozofie 
dizajnu v kategórii dopravných prostriedkov. Značka Hyundai získala dizajnové ocenenie za model 
IONIQ už po druhý raz za sebou.  

Hyundai IONIQ oslovuje úplne novú skupinu ekologicky orientovaných zákazníkov. Spĺňa 
požiadavky a potreby veľkej a rastúcej skupiny zákazníkov, preferujúcej vysoko efektívne vozidlo 
s nízkymi emisiami, ktoré nevyžaduje nijaké kompromisy vďaka svojmu aerodynamickému dizajnu 
a výkonovým parametrom. IONIQ je prvým automobilom na svete, ktorý poskytuje tri rozličné 
elektrifikované systémy pohonu v tej istej karosérii – ako IONIQ Hybrid, Plug-in Hybrid a Electric. 

Každoročné udeľovanie cien GOOD DESIGN® zastrešuje Chicago Athenaeum – múzeum 
architektúry a dizajnu oceňuje najinovatívnejšie a najlepšie priemyselné produkty a diela 
grafického dizajnu z celého sveta.   

Najstaršia a najprestížnejšia celosvetová cena z oblasti dizajnu a architektúry GOOD DESIGN®, 
udeľovaná od roku 1950, má medzinárodnú porotu zloženú z dizajnérov, architektov, expertov 
a kultúrnych lídrov, ktorá vyberá svojich favoritov z oblasti dizajnu a grafiky. 

Porota vyberá z tisícov prihlásených produktov z rozličných oblastí, zaradených v 27 kategóriách. 
Pri hodnotení produktov sa prihliada na estetiku z hľadiska inovatívnosti dizajnu, nové technológie, 
tvary, materiály, konštrukciu, koncepciu, funkčnosť, využiteľnosť, energetickú efektívnosť 
a šetrnosť k životnému prostrediu. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 27. januára 2017 v 
New Yorku v rámci Museum’s GOOD DESIGN® night. Víťazné produkty a grafiky za rok 2016 sa 
dajú prezrieť na internetových stránkach www.chi-athenaeum.org a www.europeanarch.eu. 

-Koniec- 

 
Hyundai Motor Europe 
V roku 2015 spoločnosť Hyundai Motor Europe odovzdala zákazníkom 470.130 automobilov v Európe čo predstavuje nárast predaja 
o 10,9 % oproti roku 2014 – a obmenila 80 % svojho modelového programu, ktorý je teraz najmladší v Európe. Až 90 % automobilov 
Hyundai predaných v regióne bolo navrhnutých, skonštruovaných a testovaných a vyrobených v Európe aby spĺňali požiadavky 
európskych zákazníkov. Predaj podporuje rozsiahla infraštruktúra v Európe. Patria do nej aj dva výrobné závody – v Českej republike 
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a Turecku, ktoré majú spolu kapacitu 500.000 kusov ročne. Hyundai predáva automobily v 31 európskych štátoch v sieti 2.500 
autorizovaných predajcov. 

Hyundai Motor poskytuje na svoje nové automobily predávané v Európe päťročnú záruku bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. 
Komplet záruky a popredajných služieb zahŕňa aj päťročnú bezplatnú cestnú asistenčnú službu a päť rokov prehliadok technického stavu 
vozidla. 

Ďalšie informácie o Hyundai Motor Europe a jej produktoch sú k dispozícii na www.hyundai.news. Sledujte Hyundai Motor Euro
pe na sieti Twitter @HyundaiEurope a Instagram @HyundaiEurope. 

 
Hyundai Motor 
Spoločnosť Hyundai Motor Company, založená v roku 1967, je významným svetovým partnerom v oblasti automobilovej výroby 
a súvisiacich služieb. Hyundai Motor Group má inovatívnu obchodnú štruktúru umožňujúcu využívanie zdrojov od taveného železa po 
hotové automobily. Spoločnosť Hyundai Motor má po celom svete 8 výrobných závodov a 7 dizajnových a technických centier a v roku 
2015 celosvetovo predala 4,96 milióna vozidiel. S takmer 100.000 zamestnancami na celom svete Hyundai Motor pokračuje v rozširovaní  
svojho modelového programu lokalizovanými vyrábanými modelmi a usiluje sa posilniť svoju rolu lídra v oblasti ekologického pohonu 
spustením výroby celosvetovo prvého sériového automobilu poháňaného palivovým článkom na vodík Hyundai ix35 Fuel Cell a 
modelom IONIQ, ktorý je prvým modelom na svete s troma rozličnými elektrifikovanými systémami pohonu. 

Ďalšie informácie o Hyundai Motor a jej produktoch sú k dispozícii na:  

http://worldwide.hyundai.com alebo http://globalpr.hyundai.com/  
 

  


