(&/5%5

%*44"#5&



.

-FTWFOEFT BMnBMÁB

&-4$059&4
&-¢$53*$4
&45"/
%&.0%"

"&TQBOZB BRVFTUNFTEFNBSÁ
TnIBONBUSJDVMBUNÃTWFIJDMFT
FMÂDUSJDTRVFFOUPU BNC
VOJUBUT-BWFOEBEnIÇCSJET
UBNCÃIBBVHNFOUBUFMQSJNFS
USJNFTUSFEFMnBOZ.BESJEJ
$BUBMVOZBTÍOMFTDPNVOJUBUT
DBQEBWBOUFSFTQFSRVÂ
DFOUSBMJU[FOFMEFMFT
NBUSJDVMBDJPOTEnFMÂDUSJDT
JFMEnIÇCSJET%FMBM
EnBCSJMFMN/"$5&$
PSHBOJU[BSºVOFTKPSOBEFT
TPCSFFMWFIJDMFFMÂDUSJD

.0503

7BMMÂT.PUPS

#.BS.PSFOP
●

4

i penseu a comprarvos un cotxe de segona mà o canviar el
vehicle que teniu res
millor que us apunteu a la vostra agenda la visita a Vallès Motor, un dels certàmens més
importants de la comarca.
En aquesta fira trobareu un
ampli ventall d’ofertes i preus, de
totes les marques i absolutament
garantits, tant de vehicles com de
furgonetes. Són els models que
posaran a la venda els onze expositors que participen en aquesta
19a edició: Auser, Covesa, Motor
Munich, Movento, Quadis, Sarsa
Audi, Sarsa Volkswagen, Sarsa
Seat, Stern Motor, Stern Motor
Furgonetes i Terrauto.
El recinte firal del passeig del
Vint-i-dos de Juliol es convertirà,
durant tres dies, en un gran concessionari on els 3.500 metres
quadrats de superfície comercial
acolliran els més de 300 vehicles
de Km 0, seminous i de segona mà
que s’hi exposaran, per ser venuts
amb unes condicions de venda i
de finançament molt atractives.
Un dels avantatges de Vallès
Motor és que el client es beneficia
de promocions, descomptes, ofertes i avantatges excepcionals que
els expositors anuncien amb motiu de la fira. Una de les novetats
d’enguany és la possibilitat que el
futur comprador provi el cotxe
abans d’adquirir-lo per tal de
comprovar que el vehicle respon
a les seves expectatives.
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Per tal que la visita no sigui feixuga, els organitzadors han previst
tot un seguit d’activitats complementàries. En destaca, especialment, l’atracció que permet viure
una autèntica experiència de realitat virtual en visió de 360º. Parti-
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cipar d’aquest moment únic serà
molt senzill perquè els visitants
només hauran de presentar el tiquet que rebran dels expositors
quan s’informin sobre un vehicle.
Però, a més, també podran fer
un tast o un àpat complet si
s’acosten a “Portaplatets”, una caravana “street food” que ofereix
una proposta gastronòmica original, com és la fusió entre la cuina
de carrer, de qualitat, i la moda

vintage. Una proposta que ja es va

.£4%&$059&4poder veure en l’edició de l’any
passat, on el certamen va rebre la
%&,. 4&.*/064
visita d’unes 3.500 persones, que
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podien adquirir un vehicle a par104"3"/"-"7&/%"
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Per a més informació, podeu
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consultar el web del certamen i
també el Facebook de Vallès Motor, on trobareu totes les dades
d’interès per visitar la fira del vehicle d’ocasió. //
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