La millor assegurança d’auto RACC pel fet de ser de:

CERDANYOLA COMERÇ I SERVEIS
Oferta col·lectius

Assegurança Auto

1
L’única assegurança que
cobreix el trencament de
fars, intermitents i
retrovisors.

Per a tu, que necessites una assegurança amb
cobertures altes, amb una bona relació qualitat-preu
i que respongui sempre que ho necessitis.

2
El millor servei:
Després d’una assistència o
sinistre, els socis el valoren
amb un 9 de mitjana.*

3
La millor defensa,
també com a vianant.

L’assegurança que respon als moments clau:
Reparem les avaries al mateix moment perquè puguis continuar el viatge.
Si no és possible, traslladem el teu cotxe al taller que prefereixis.
Quan fas un comunicat d’accident, et mantenim les bonificacions si no hi
ha contrari.
Ens fem càrrec de l’import de l’assegurança si et quedes sense feina.

L’assegurança en què tot són avantatges:
Mentre es repara el teu cotxe, disposes de vehicle de substitució als tallers
RACC Assegurances.
Els accessoris del fabricant sempre coberts, sense pagar més.
No importa quan venci l’assegurança, la pots contractar fins a 1 any abans.
Et mantindrem el preu i la promoció.

30 €

+
en una targeta gasolina.

Targeta regal

50€

*** Només vàlid si la persona té NIF. Promoció vàlida fins al 31/12/2015.
Consulta les bases de la promoció de multiassegurances a www.racc.cat

Data d’inici de la promoció

03/07/2015

Servei d’Assegurances
Auto

Data de finalització de la promoció

03/10/2015

Oficina Racc Cerdanyola Pg. Cordelles 20 08290
93 634 63 50

* Segons l’Informe de satisfacció percebuda, realitzat per Stiga (dades anuals 2014).
** El descompte s’aplica sobre la quota d’assistència, en funció de si es contracta assistència al vehicle o assistència familiar.
Aquest fullet és de caràcter informatiu i no té valor contractual.
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Emporta’t fins a 45 € dte.**amb la teva assegurança de cotxe

Per cada nova
assegurança que
contractis, t’emportes
50 € en una targeta
regal.***

