
 

        

                                                     NOTA DE PREMSA     
 

 

Per a més informació: 

RACC Premsa  saladepremsa.racc.cat  93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
 
Segueix-nos a: 

 

El RACC entra en el sector de l’assistència 
al patinet elèctric amb el carnet RACC Scoot 

 Miró Electrodomèstics també es suma a la comercialització 
d’aquesta modalitat de carnet en els seus establiments. 

 

Barcelona, 14 de maig de 2019 - El RACC ha entrat recentment en el sector de 

l’assistència al patinet elèctric amb el llançament d’una nova modalitat de 

carnet de soci, RACC Scoot, que ofereix assistència i protecció a les persones 

que es desplacen amb aquest mode de transport.  

El Club ha desenvolupat aquest servei per donar resposta als nous hàbits de 

les persones i adaptar-se a les necessitats de cadascú, i alhora contribuir a 

promoure una mobilitat més sostenible.  

Els usuaris de patinet elèctric poden triar entre dues modalitats que tenen 

diferents nivells de cobertura i que poden contractar-se als canals habituals del 

RACC. D’una banda, RACC Scoot inclou una assegurança de responsabilitat 

civil de fins a 150.000€ per afrontar les despeses d’un accident, assistència 

jurídica, defensa i reclamació de danys i gestió de recursos de multes. També 

ofereix assistència sanitària urgent amb cobertura de despeses mèdiques de 

fins a 600€ i metge de guàrdia disponible les 24h per a consultes telefòniques. 

Per altra banda, la modalitat RACC Scoot+ inclou totes les cobertures 

mencionades i, a més, eleva l’assegurança de responsabilitat civil fins als 

300.000€ i ofereix assistència mecànica al patinet elèctric amb el desplaçament 

d’un cotxe-taller per reparar el patinet a l’instant i en el mateix lloc de l’avaria. 

Miró comercialitzarà el carnet RACC Scoot a les seves botigues 

Per acostar aquest producte als usuaris de patinets elèctrics, el RACC i Miró 

Electrodomèstics han signat un acord de col·laboració per a la comercialització 

del carnet RACC Scoot, de manera que les persones que vulguin contractar 

una assegurança amb cobertura específica per al patinet podran fer-ho a 

qualsevol botiga de la cadena d’electrodomèstics, a més de als canals 

habituals del RACC. Amb aquesta aliança, Miró reforça la seva aposta per la 

línia de negoci de mobilitat urbana i transport sostenible que va llançar l’any 

passat. 
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Club de Serveis a la Mobilitat 

El llançament de RACC Scoot s’emmarca en el procés de transformació del 

RACC d’un automòbil club cap a un Club de Serveis a la Mobilitat que ofereix 

assistència i protecció a les persones quan es desplacen, sigui quin sigui el seu 

mitjà de transport. Per aquest motiu, ha llançat al mercat nous productes 

assistencials, com ara RACC Bici, pensat per als ciclistes, o RACC Scoot, per 

als conductors de vehicles de mobilitat personal (patinets, rodes elèctriques, 

etc...). Des de la posada en marxa del carnet RACC Scoot, l’àrea de Venda de 

Vehicles del RACC també ofereix assessorament per a la compra de patinets 

amb avantatges exclusius per als socis. 

Durant el darrer any l’entitat també ha consolidat altres serveis a la mobilitat, 

com RACC Trips, el primer agregador que integra en una sola app tota l’oferta 

de transport compartit i públic de la ciutat i que ofereix un accés centralitzat a 

tots els serveis compartits de bici, moto i cotxe, així com la nova aplicació de 

carpooling, RACC Hop, per compartir trajectes per anar la feina.  

 

 

Sobre el RACC 

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats 

de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació 

d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles 

més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 1.185.000 assistències a 

l’any i gestiona 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova 

cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, i té una gran capacitat de 

divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la seguretat viària, la reducció 

dels accidents i les infraestructures. 
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