
 

 

 

 

Els serveis gestionats pel Grupo Euskaltel i el RACC a través de RACCtel+ posen en marxa 
ara la segona fase de llançament per arribar a totes les llars catalanes 

 

RACCtel+ inicia la seva expansió a tot Catalunya 
amb l'oferta més completa del mercat: 500 

megues simètrics d'Internet, mòbil amb 20 GB i 
TV amb més de 80 canals 

 

• Amb l'ampliació del servei, 2.400.000 llars de Catalunya podran accedir als 
diferents paquets convergents d'Internet de banda ampla, telefonia fixa i mòbil i 
TV. 
 

• Es tracta de l'oferta més completa i competitiva del mercat, gràcies als 500 megues 
simètrics de connexió a Internet com a velocitat de partida i amb cobertura a tota 
la llar. 
 

• Els nous plans ofereixen la possibilitat de contractar només fibra i mòbil, sent 
opcional la línia fixa, enfront de l'obligatorietat d'altres paquets del mercat. 
 

• En qualsevol paquet que contracti el client, es podran afegir línies addicionals des 
de 9,9 euros al mes per línia amb 5 Gigues de dades. 
 

 
Barcelona, 19 de setembre del 2019.  RACCtel+ fa un nou pas endavant amb la segona 
fase del seu llançament iniciant la seva expansió a totes les llars catalanes, amb l'oferta 
de telecomunicacions més completa i competitiva del mercat gràcies als 500 megues 
simètrics de connexió a Internet com a velocitat de partida i amb cobertura a tota la llar.  
 
Amb aquesta nova proposta, 2.400.000 llars de Catalunya podran accedir a 
diferents paquets convergents que, a més dels 500 megues simètrics de base, podran 
sumar una línia de mòbil amb trucades il·limitades i 20 GB, la qual cosa quadruplica la 
velocitat de partida que s'oferia anteriorment, per un preu mensual des de 39,9 euros i 
sense cap mena de permanència. En qualsevol paquet que contracti el client, es podran 
afegir línies addicionals des de 9,9 euros al mes per línia amb 5 Gigues de dades, un preu 
imbatible. 
 



RACCtel+, l'operador del RACC amb Euskaltel, va començar la primera fase de 
llançament oferint els seus serveis als socis del RACC i ara fa ja el segon salt qualitatiu i 
quantitatiu i amplia la seva oferta a les 2,4 milions de llars amb accés de fibra que 
componen el mercat català. Tots dos grups estan treballant per evolucionar el seu 
projecte de creixement a Catalunya. 
 
Flexibilitat i Qualitat: Possibilitat de contractar només fibra i mòbil 
 
Si hi ha alguna cosa que caracteritza i diferencia la nova proposta que presenta 
ara RACCtel+ és la flexibilitat, amb la possibilitat de contractar només fibra i mòbil, sent 
opcional la línia fixa, enfront de l'obligatorietat d'altres paquets del mercat. Així, 
amb RACCtel+ no és necessari pagar per un servei que no s'utilitza i, en el cas de voler 
contractar-lo, el seu preu és de 5 euros al mes. Una altra característica diferencial està 
basada en la qualitat, amb la incorporació de la Televisió amb Deco 4K basat en Android 
TV, que permet descarregar les apps de Google per a TVs. 
 
A més dels 500 megues simètrics de velocitat d'accés a Internet, l'absència de 
compromís de permanència és una altra de les novetats dels nous plans de RACCtel+. 
 
En concret, la nova oferta global de RACCtel+ compta amb quatre opcions o paquets de 
serveis: Take Away (Internet de 500 Megues simètrics i línia mòbil amb trucades 
il·limitades i 20 GB); Take Away +, que afegeix a l'anterior la TV Total amb deco 4K i més 
de 120 canals); la tarifa Family (Internet, Mòbil, TV Premium i línia de telèfon fix) i la 
tarifa Family +, que inclou també la modalitat de TV Total. 
 
Telecomunicacions gestionades pel Grupo Euskaltel 
 
Els serveis de banda ampla, televisió digital i telefonia fixa i mòbil oferts 
per RACCtel+ són gestionats pel Grupo Euskaltel, l'operador de telecomunicacions líder 
al nord d'Espanya, en virtut de l'acord subscrit amb el RACC per oferir tot el 
seu portafolis de serveis convergents a Catalunya. 
  
L'aliança estratègica entre el Grupo Euskaltel i el RACC permet als socis del RACC 
contractar serveis de telecomunicacions gestionades pel Grupo Euskaltel, una 
possibilitat que ara s'amplia a totes les llars catalanes, siguin o no socis de l'entitat. 
 
El Grupo Euskaltel és l'operador de telecomunicacions més avançat d'Europa pel que fa 
a la xarxa de fibra, la qual cosa, unit a la millor experiència Wifi, li asseguren el màxim 
nivell de competitivitat en el llarg termini. El Grup líder de telecomunicacions 
convergents a Euskadi, Galícia i Astúries, combina en la seva oferta el millor contingut 
de productes i serveis avançats amb una gran eficiència, i s'ha guanyat la confiança dels 
seus clients com a proveïdor integral en les seves necessitats en l'àrea de les 
telecomunicacions, fet que el situa com a líder del sector ‘teleco’ a Europa. 
 



Sobre el Grupo Euskaltel 

El Grupo Euskaltel és una de les principals companyies espanyoles de telecomunicacions que respon de 
manera integral a les necessitats de comunicació de les persones, institucions i empreses. El Grupo 
Euskaltel, amb les seves marques Euskaltel, R i Telecable, és líder en tots els mercats en els quals opera 
i atén 800.000 clients residencials i empreses. La companyia ofereix solucionis TIC en tot el cicle de 
comunicació dels seus clients, amb un ampli rang de serveis tecnològics que van des d'Internet, telefonia 
fixa, telefonia mòbil, televisió digital i banda ampla fins a processos de transformació digital, solucions 
d’IoT (Internet de les Coses), tecnologia per a SmartCities i Indústria 4.0. 

 

Sobre el RACC 

El Grup d'empreses RACC, amb 1.500 empleats, ofereix cobertura i serveis d'alta qualitat per atendre les 
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. Els seus principals àmbits 
d'actuació són l'Assistència Mecànica, Mèdica i Personal en Viatge, Servei d'Agència de Viatges, Servei 
de Reparacions, Manteniment i Reformes de la Llar i la Formació de Conductors amb la Xarxa 
d'autoescoles més important d'Espanya. 

Com a entitat al servei de la societat, 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. 

 

 
Euskaltel – Comunicació  

94-4011229 
comunicacion@euskaltel.com 

 
RACC Premsa  
93-495 50 29  

saladepremsa.racc.cat 
raccmedia@racc.es 
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