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NOTA D’AGENDA 

El SalóRACC de l’Automòbil augmenta 

l’aposta per la innovació i la sostenibilitat 

▪ El 9è SalóRACC es celebra del 4 al 8 d’octubre a l’avinguda Diagonal de 
Barcelona, entre els carrers Numància i Entença. 
 

▪ Els assistents podran provar els últims models de 24 marques diferents, així 
com accedir a avantatges i promocions exclusives en la compra de vehicles. 

 
▪ Les marques presentaran més de 50 models entre els quals creix l’oferta de 

vehicles ECO, incloent híbrids i elèctrics. 
 

 

Barcelona, 28 de setembre de 2018 – El RACC organitza la novena edició del 

SalóRACC de l’Automòbil, la cita de referència per conèixer i comprar les últimes 

novetats del mercat automobilístic. El saló és d’accés lliure i gratuït i tindrà lloc del 4 al 

8 d’octubre a l’avinguda Diagonal de Barcelona, entre els carrers Numància i Entença, 

davant del centre comercial l’Illa Diagonal.  

Els visitants podran provar més de 50 models de turismes, tot terrenys, híbrids i elèctrics 

de les 24 marques que exposaran les seves novetats. Per la compra d’un vehicle podran 

accedir a avantatges, descomptes i promocions exclusives, com la matriculació i el ViaT 

RACC gratuïts i el finançament especial sense comissions d’obertura. A més, els qui 

comprin un cotxe i també contractin l’assegurança del vehicle amb el RACC, accediran 

a un curs de conducció segura sense cost. 

Enguany, el saló també acull un estand amb exposició i venda de patinets elèctrics d’alta 

qualitat, els complements perfectes per fer els anomenats trajectes “última milla”. La 

incorporació dels vehicles de mobilitat personal és una aposta del RACC per promoure 

la mobilitat intermodal, eficient i respectuosa amb el medi ambient. 

 
9è SalóRACC de l’Automòbil 

Data:  Del 4 al 8 d’octubre de 2018 

Horari:  De 10h a 20h (dissabte fins les 21h) 

Lloc:  Avinguda Diagonal (entre Numància i Entença) 

http://saladepremsa.racc.cat/
mailto:raccmedia@racc.es

