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El RACC llança el seu programa

per a joves RAKK 4u

RAKK 4u ofereix cobertures especials amb assistència a la bicicleta, el 
ciclomotor, la moto i el cotxe i un ampli programa d’avantatges i descomptes 
per als joves de 15 a 29 anys.

Barcelona 7, juny de 2012 – El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, amb un 
1 milió de socis, amb l’objectiu de créixer entre el segment dels joves, llança RAKK 4u, 
un nou programa per al col·lectiu d’entre 15 i 29 anys d’edat. El RACC ofereix als joves 

assistència personal, els 365 dies l’any a qualsevol lloc del món amb cobertures 
especials, que van des d’assistència a la bicicleta, el ciclomtor, la moto i el cotxe, amb 

un ampli programa d’avantatges i descomptes i un ventall de preus especials per a ells.

El programa RAKK 4u inclou quatre modalitats (RAKK 4u Free, RAKK 4u Traveller, 

RAKK 4u Rider, RAKK 4u Driver), i en totes elles el RACC ofereix:

� Assistència mèdica i sanitària urgent a qualsevol lloc del món
Despeses mèdiques, trasllat en ambulància, helicòpter o avió medicalitzat 

� Assistència a la persona davant qualsevol incidència durant el viatge
Pèrdua de passaport, enviament de medicaments u objectes personals,         
recerca d’equipatge....

Entre les novetats dels nous carnets, destaca l’Assistència a la Bicicleta, amb què el 

RACC ha traslladat el seu model propi d’assistència mecànica al vehicle. Amb la flota 
de cotxes taller, els mecànics del RACC reparen les avaries en el mateix lloc de la 
incidència perquè els joves que circulen en bicicleta puguin continuar el seu trajecte. En 

cas de tractar-se d’una avaria que requereix d’una reparació complexa el RACC envia
un vehicle per a traslladar la bicicleta al taller.

A més de les cobertures assistencials, les noves modalitats permeten als joves gaudir 

d’Avantatges Exclusius, promocions, regals, sortejos i concursos dissenyats 
especialment per a ells, en els àmbits de l’oci, la moda, els esports, els idiomes,  la 
tecnologia i els viatges (*). Per mantenir informats als joves el RACC ha creat  la web 

www.rakk4u.cat,  i realitzarà accions de comunicació a les  xarxes socials (Facebook i 
Twitter).

(*) Descomptes a establiments com, Sephora, Telepizza, Game, Munich, Hard Rock Café, La 

Botiga, Fresc Co, Sony, IKKS, Llongueras, Dionisos, PortAventura, etc....A més de preestrenes

de cinema, teatre, etc.. i moltes altres promocions.
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RAKK 4u Free
Per a joves entre 15 i 17 anys que no condueixen
Assistència personal i sanitària en viatge

RAKK 4u Traveller
Per a joves entre 18 i 29 anys que no condueixen
Assistència personal i sanitària en viatge

RAKK 4u Rider
Per a joves de 15 -29 anys que condueixen vehicles de dues rodes 

Assistència per a moto, ciclomotor i bicicleta
Assegurança responsabilitat civil en bicicleta (fins a 30.000 €)

Assistència personal i sanitària en viatge

RAKK 4u Rider
Per a joves de 18 -29 anys que condueixen 
Assistència per a cotxe, moto, ciclomotor i bicicleta

Assegurança responsabilitat civil en bicicleta (fins a 30.000 €)
Assistència personal i sanitària en viatge

Més informació a: www.rakk4u.cat

El RACC

El RACC, amb 1 milió de socis, és l’Automòbil Club més gran d’Espanya, 

líder en l’àmbit de la mobilitat. Presta assistència personal, familiar, 
mecànica i sanitària urgent i està present en el sector de les 
assegurances i els viatges. Com entitat amb vocació de servei a la 

societat,  el RACC es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per a 
millorar la mobilitat i la seguretat viària i treballa en la formació dels joves 

valors de l’esport del motor i organitza tres proves per els mundials: 
Ralllies, F1 i Motociclisme.  


