El RACC celebra 25 anys
a la localitat de Vic
Vic, 29 d’octubre de 2013 - El RACC, l’Automòbil Club més gran d’Espanya,
amb 1 milió de socis, celebra els 25 anys de presència continuada a la ciutat de
Vic. El Club continua consolidant dia a dia la seva relació amb els socis RACC de
Vic i per extensió de tota la comarca d’Osona on hi està present des de fa 25
anys en què es va inaugurar la delegació de la localitat, ubicada al C/ Doctor
Junyent, i que està dirigida per Miquel Griera que hi continua al capdavant.
La relació continuada del RACC, des de fa 25 anys, amb Vic i comarca, ha
permès oferir als gairebé 13.000 socis l’extens ventall de productes i serveis
pensats per a ells i les seves famílies.
Una àmplia varietat de productes i serveis
El RACC, que és especialista en la prestació de serveis d’Assistència personal,
en viatge, mecànica, a la llar i sanitària urgent, realitza més d’1 milió
d'assistències a l’any. Ofereix una competitiva oferta d’assegurances d’auto
posant a disposició de tots els seus socis una interessant varietat d’ofertes, cosa
que permet escollir l’assegurança més adequada a les necessitats individuals de
cadascú, i amb avantatges exclusius, com la possibilitat de gaudir d’un cotxe de
substitució mentre el nostre es troba en un taller després d’un sinistre.
A les oficines de Vic i a tota la comarca, els socis del Club també poden conèixer
de primera mà l’oferta en serveis de telefonia mòbil que el RACC ofereix a través
del seu operador RACC Mòbil. En aquest terreny el Club ofereix una competitiva
oferta que es caracteritza per la qualitat del servei, l’atenció personalitzada i el
seu ampli ventall de tarifes.
Les prestacions que el RACC posa a l’abast de tots els seus socis es completen
amb altres serveis com la xarxa d’autoescoles, gestoria, compra de vehicles, o
les facilitats i avantatges de la targeta gratuïta RACC Master, que ofereix el
Programa 100% RACC, amb descomptes a més de 8.000 establiments i amb la
possibilitat de bescanviar punts per regals o per descomptes en productes del
RACC.
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