EL RACC GESTIONARÀ EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA EN CARRETERA DE
NORTHGATE
Els més de 6.000 clients de Northgate al nostre país comptaran amb
l'assistència mecànica i en viatge del RACC
Amb aquesta acord el Club i l’empresa de renting britànica posen de
manifest el seu compromís amb l’aposta constant per la qualitat

Barcelona, 4 de març de 2014.– El RACC, l’Automòbil Club més gran
d’Espanya, amb un milió de socis, i Northgate, el major operador europeu i
espanyol de vehicles comercials i industrials per a empreses, han firmat un acord
de col·laboració amb l’objectiu comú de compartir els seus estàndards de qualitat.
L’acord signat per Josep Mateu, Director general del RACC, i Fernando Cogollos
Úbeda, Conseller Delegat de Northgate, permetrà que els més de 6.000 clients
de Northgate, en cas d’accident o averia, puguin continuar la circulació per les
carreteres d’Espanya i internacionals. En el sector del renting flexible, assegurar
la mobilitat immediata dels clients és una prioritat.
El RACC basa el seu model d’assistència mecànica en la reparació a l’instant
amb flota pròpia. La seva estratègia es centra en la qualitat i innovació, a través
de la inversió en tecnologia aplicada a la seva flota de vehicles taller i a la seva
Central d’Alarmes. El servei d’assistència RACC compta amb una flota de 3.256
vehicles propis i un equip de professionals de la mecànica especialitzats en la
reparació al moment, la qual cosa permet reparar el 87% dels casos a l’instant.
El servei d’assistència estarà operatiu per als més de 40.000 vehicles que
composen la flota de Northgate a España, on compta amb la xarxa més gran de
delegacions i tallers propis del sector. Amb aquesta aliança, la companyia de
renting reforça el seu servei a clients i usuaris.
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RACC http://www.racc.cat
El RACC, amb un milió de socis, és l'automòbil club més gran d'Espanya, líder en
l'àmbit de la mobilitat. El Grup d'empreses RACC ofereix un ampli ventall de
serveis en el camp de l'assistència personal, mecànica, a la llar i sanitària
d'urgència, realitzant uns 1.000.000 de serveis a l'any. El RACC també
desenvolupa la seva activitat en el sector de les assegurances, els viatges i la
formació de conductors. Com a entitat al servei de la societat, impulsa la mobilitat
sostenible, la seguretat viària i el medi ambient, i promou l'esport de motor amb
l'organització de tres proves puntuables per als mundials: F1, Motociclisme i
Ral·lis, i el suport constant a l'esport de base.
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Northgate Renting Flexible http://www.northgateplc.es
Northgate Rènting Flexible és la filial espanyola de Northgate PLC, una
multinacional britànica fundada el 1981 que cotitza a la borsa de Londres (NTG).
És el major operador europeu i espanyol de vehicles comercials i industrials per a
empreses i el número u en renting flexible. És també l'únic operador en el nostre
país que compta amb una oferta integral de solucions de renting per a tot tipus
d'empreses i sectors.
Actualment, el seu producte estrella és el rènting flexible, que és un lloguer amb
una gran flexibilitat en el termini de durada (des d'un a seixanta mesos) que, en no
tenir penalitzacions per devolució, permet al client una àmplia capacitat de
maniobra per ajustar flota i necessitats reals d'activitat. En concret, el seu producte
ParaPymes, una modalitat flexible per a aquestes empreses i professionals, les
singularitats de les quals exigien una proposta específica per la seva incorporació
al rènting i amb la qual només es paga pel que s'utilitza.
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