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El saló exposarà més de 40 models i 23 marques de vehicles 

Arriba el 10è SalóRACC de l’Automòbil  

amb les últimes novetats 

 El SalóRACC, que aquest any celebra el desè aniversari, té lloc del 10 al 14 
d’octubre a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, entre els carrers Numància i 
Entença. 
 

 Els assistents podran provar els últims models de cotxe, entre els quals 
creix l’oferta de vehicles ECO, i accedir a avantatges i promocions 
exclusives en la compra de vehicles. 

 

Barcelona, 3 d’octubre de 2019 – El RACC organitza la desena 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 10 al 14 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 40 models de turismes, tot terrenys i híbrids de les 

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

accedir a avantatges, descomptes i promocions exclusives, com la matriculació gratuïta 

i el finançament especial sense comissions d’obertura.  

Per segon any, el SalóRACC acull un estand amb exposició i venda de patinets elèctrics 

d’alta qualitat. La incorporació dels vehicles de mobilitat personal és una aposta del Club 

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

aquesta desena edició i com a novetat, el saló també comptarà amb un simulador de 

SIM Racing, un tipus de videojoc de conducció que s’apropa molt a la competició real. 

10è SalóRACC de l’Automòbil 

Data:  Del 10 al 14 d’octubre de 2019 

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

Lloc:  Avinguda Diagonal (entre Numància i Entença) 
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