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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

TUKAS AUTO ADÁMEK OFICÁLNĚ OTEVŘEL PRVNÍ PRAŽSKÝ AUTOSALON KIA 
V NOVÉM RED CUBE DESIGNU 

 
Praha 30. 3. 2017 – Dnes byl slavnostně otevřen první pražský autosalon Kia v novém Red Cube 
designovém standardu značky Kia. Autosalon Kia vybudovala skupina TUkas vedle tradičního 
pražského modřanského autosalonu pod jménem TUkas Auto Adámek. Kromě prodejních služeb 
nových a ojetých vozů značky Kia zde nabízí i autorizovaný servis. 
 
Slavnostního otevření se zúčastnili prezident Kia Motors Czech Jong Kook Lee, generální ředitel  
Kia Motors Czech Arnošt Barna, zakladatel a majitel skupiny TUkas Jiří Tůma a generální ředitel 
skupiny TUkas Petr Lehký. Akci moderoval známý herec, tanečník a motoristický nadšenec Jan Révai. 
 
„Jsme hrdí na to, že se nám podařilo rozšířit portfolio skupiny o tak renomovanou a kvalitní 
automobilovou značku, která má u nás stále větší oblibu,“ říká Jiří Tůma, jeden ze zakladatelů a 
majitelů skupiny TUkas. „Našim zákazníkům máme určitě co nabídnout a věřím, že se nám podaří 
nastavit nové standardy kvality poskytovaných služeb, ať už jde o náš rodinný přístup nebo silné 
zázemí skupiny.“  
 
Citace prezident Kia Motors Czech Jong Kook Lee.......... 
 
Nový autosalon značky Kia v TUkas Auto Adámek byl vybudován v rekordně krátké době 
a náklady na jeho výstavbu dosáhly řádově desítek mil. Kč. Unikátní není jen design, ale také systém 
vytápění a ochlazování. V autosalonu byla instalována unikátní technologie iClima skládající se  
z tepelného čerpadla vzduch – voda na plynový pohon v kombinaci s kapilární sítí, která vzájemnou 
interakcí umožňuje dosažení dosud unikátních úspor energie a udržování nadstandardní celoroční 
tepelné pohody a zdravého užívání. Nový autosalon je situován v Praze Modřanech v ulici Povodňová 
hned vedle tradičního autosalonu TUkas Auto Adámek, kde zůstává i nadále autorizovaný servis vozů 
značek ŠKODA a Ford.  
 

Red Cube: 
Koncept Red Cube úspěšně zastřešuje vývoj designové strategie značky Kia a hrdě prezentuje 
dovršené změny její korporátní identity, která se nastartovala v roce 2006 s příchodem Petera 
Schreyera na pozici šéfdesignera jihokorejské automobilky. Červená barva, která je korporátní barvou 
automobilky KIA, je prostoupena nejen v základních prvcích, ale i v sociálním zázemí či okolních 
prostorách pro odstavné stání a zpevněné plochy. 
 
Další informace o skupině TUkas: 
Skupina TUkas je autorizovaným prodejcem a servisem značek Volkswagen, ŠKODA, Volvo, Opel, Kia 
a Renault. Dále pak autorizovaným servisem značek Audi, Ford a Chevrolet. Ojeté vozy jsou nabízeny 
prostřednictvím programů ŠKODA Plus, Das WeltAuto, Volvo Select a Opel Certifikované ojeté vozy. 
Operativní leasing a dlouhodobý pronájem vozů zajišťuje společnost TT-Complex. Skupina TUkas je 
českou rodinnou firmou působící na českém trhu od roku 1991. Více informací na www.tukas.cz 
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