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Ofereix avantatges exclusius als seus socis en el lloguer de 
vehicles entre particulars i en l’intercanvi d’habitatges

El RACC entra en l’economia 

col·laborativa amb acords amb SocialCar

i Knok

2 de juliol de 2015.- El RACC, en línia amb la seva estratègia de digitalització
de serveis, ha signat acords de col·laboració amb les plataformes d’economia 

col·laborativa Social Car i Knok, per ampliar el  ventall d’avantatges que ofereix 
als seus socis. El RACC ha triat  dues empreses líders en el sector, a través de 

les quals pot oferir als seus socis condicions diferencials i exclusives.

El RACC ha seleccionat SocialCar i Knok perquè dins l’àmbit de l’economia 

col·laborativa aquestes empreses desenvolupen la seva activitat en base a la 
relació entre particulars, perquè són empreses del nostre país impulsades per 

emprenedors locals i perquè desenvolupen la seva activitat en un entorn legal i 
segur.

La plataforma online SocialCar.com, amb 50.000 usuaris registrats, permet el 
lloguer de tot tipus de vehicles entre particulars: turismes, furgonetes, 4x4, 

elèctrics, híbrids, etc., per unes hores, dies, setmanes i, inclús, per mesos. 
L’acord entre el RACC i SocialCar permetrà als socis del RACC llogar vehicles 

entre particulars amb avantatges exclusius. També facilita que tots socis del 
RACC (siguin llogaters o arrendataris) puguin identificar-se com a membres del 
Club a dins la web de SocialCar.

La comunitat digital Knok, amb 82.000 usuaris en 10.000 destinacions

de tot el món, és una plataforma online que facilita trobar i compartir una casa 
de forma senzilla, tant per a vacances llargues com per a escapades. L’acord
amb el RACC permetrà al soci de l’Automòbil Club l’intercanvi d’habitatges amb 

un descompte en la quota anual del servei prèmium i ser identificat com a soci 
del Club a la web de Knok. 

Amb aquests acords el RACC continua evolucionant la seva estratègia digital, 

introduint serveis d’economia col·laborativa amb avantatges per a tots aquells 
socis que vulguin integrar en la seva vida quotidiana models emergents en 
l’àmbit de la mobilitat i l’habitatge.



Per a més informació:

RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

RACC www.racc.cat

El RACC, amb gairebé 1.000.000 de socis, és l’Automòbil Club més gran
d’Espanya, líder en l’àmbit de la mobilitat. Ofereix assistència mecànica,

personal i familiar i medicalitzada urgent. El RACC està present en el sector
de les assegurances i dels viatges. Com a entitat amb vocació de servei a la

societat, el RACC treballa en la formació de joves valors de l’esport del motor i
organitza tres proves per als mundials: Rallies, F1 i Motociclisme. El RACC es
preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per a millorar la mobilitat i la

seguretat viària.


