NOTA D’AGENDA

Arriba el 7è SalóRACC de l’Automòbil amb
les últimes novetats de 28 marques
 Gratuït i obert al públic, el 7è SalóRACC se celebra del 6 al 10 d’octubre a
l’avinguda Diagonal de Barcelona, des del C/ Numància fins a l’Avinguda
Sarrià
 Tots els assistents que ho vulguin podran provar els últims models i
aprofitar ofertes exclusives
 Enguany, hi haurà un espai informatiu sobre mobilitat elèctrica (cotxes,
motos i bicicletes)
Barcelona, 28 de setembre de 2016.- El RACC organitza la setena edició del Saló
de l’Automòbil, que tindrà lloc del 6 al 10 d’octubre a Barcelona. Atès l’èxit de les
anteriors edicions, el SalóRACC, gratuït i d’accés totalment obert, torna a l’Avinguda
Diagonal de Barcelona per presentar en exclusiva les últimes novetats del mercat.
Enguany, el SalóRACC s’expandeix fins a l’Avinguda Sarrià barcelonina, i s’integra,
com cada any, com una activitat més de les festes del barri de Les Corts.
Els assistents, podran provar els més de 60 models de turismes, berlines, tot
terrenys, híbrids i elèctrics que 28 marques exposaran al 7è SalóRACC. Tots els
visitants que comprin un vehicle obtindran gratuïtament la seva matriculació, el ViaT
RACC i podran contractar una assegurança del seu nou automòbil amb la qualitat,
diversitat d’oferta i garantia de servei del RACC.
D’altra banda, el SalóRACC continua apostant per una mobilitat multimodal i
sostenible. És per això que tots aquells que s’apropin al SalóRACC podran acostar-se
a l’espai informatiu sobre vehicles elèctrics (cotxe, moto i bicicleta).

Organitza:

RACC

Data i hora:

Del 6 al 10 d’octubre de 2016

Hora:

De 10 a 20 hores (fins a les 21 hores el dissabte 8
d’octubre)

Lloc:

Avinguda Diagonal (entre Numància i Avinguda Sarrià)
Punt d’inici: davant el centre comercial L’Illa Diagonal.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.es

