REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC)
AVINGUDA DIAGONAL, 687
08028 BARCELONA
G-08307928

Condicions Saló RACC 2018 assegurança Auto + Curs de conducció segura
La promoció “SALÓ RACC 2018 ASSEGURANÇA AUTO + CURS DE CONDUCCIÓ SEGURA”,
la duu a terme l’entitat REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC), domiciliada a
l’avinguda Diagonal, 687, 08028 de Barcelona, i NIF G-08307928 (d’ara endavant, “el RACC”), i
s’hi apliquen les condicions que s’indiquen tot seguit:

PROMOCIÓ
La promoció consisteix en regalar un curs de conducció segura als 50 primers socis/clients que
comprin el vehicle durant el Saló RACC 2018 i assegurin el vehicle a Tot risc amb o sense
franquícia a través de la companyia asseguradora AMGEN SEGUROS GENERALES,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Vegeu-ne les Condicions).
El curs de conducció segura N1-4 h, durada de 4 hores i inclou les següents activitats: prova de
nivell individual, principis bàsics de control del vehicle, posició correcta i moviment de les mans
al volant, pèrdua del control de l'eix posterior, frenada en recta i amb obstacle doble, frenant en
corba, efecte de distraccions mentre que condueix i efecte d'elements físics, psicològics i
ambientals.
El curs de conducció segura N1-4 h es realitza a l'escola de conducció segura de la RACC
situada dins de les instal·lacions del circuit de Barcelona, realització del curs abans del 30 de
juny de el 2019.

A QUI S’ADREÇA
A totes aquelles persones físiques, amb residència legal a Espanya, socis i no socis del RACC,
que comprin el vehicle durant el Saló RACC 2018 i tramitin l’assegurança.

Exclusions:
En aquesta promoció no podran participar els empleats del RACC ni de les empreses del Grup
RACC, els socis empresa, ni aquells col·lectius que el RACC consideri que n’estan exclosos.

VIGÈNCIA DE LA PROMOCIÓ
Vehicles comprats entre el 04 i el 08 d’octubre fins a final d’existències (50 cursos)

CONDICIONS
Campanya NO acumulable a altres campanyes existents, subjecta a les normes de contractació
i renovació de la companyia.
Totes les assegurances necessàries per participar en aquesta campanya hauran de ser pòlisses
de nova contractació. És a dir, el risc assegurat en totes i cadascuna de les assegurances
contractades no podrà procedir d’una altra pòlissa ja contractada a través del RACC, encara que
aquest estigui assegurat amb una altra companyia d’assegurances diferent de les de la
campanya.
Els requisits de contractació i de renovació, així com els termes i les condicions dels contractes
d’assegurança del ram indicat, són els que estableix habitualment la companyia asseguradora
AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., d’acord
amb les seves condicions legals. L’acceptació de la subscripció de l’assegurança està subjecta
a la normativa de la companyia esmentada.

ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ
Aplicació arreu del territori nacional.

ASSEGURANCES D’APLICACIÓ
Assegurança d’automòbil per a turismes particulars, amb les modalitats de Tot Risc amb
Franquícia i Tot Risc, de la companyia asseguradora AMGEN SEGUROS GENERALES,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Se n’exclouen les assegurances de motocicletes, ciclomotors, taxis, vehicles d’empresa, Quads,
Trikes i ATV. El producte RACC Seguros Auto Plus n’està exclòs.
Els requisits de contractació, així com els termes i les condicions dels contractes d’assegurança,
són els que estableix habitualment la companyia asseguradora AMGEN SEGUROS
GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., d’acord amb les seves
condicions legals. L’acceptació de la subscripció de l’assegurança està subjecta a la normativa
de la companyia esmentada.

RESERVA DE DRETS
El RACC es reserva el dret de no aplicar la campanya a aquelles persones que en facin un mal
ús, realitzin actes fraudulents o n’impedeixin el normal desenvolupament. A més, pot exercir totes
les accions civils o penals que corresponguin.
En aquest sentit, el RACC declara que ha habilitat els mecanismes i suports tecnològics idonis
per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la
participació normal en la campanya.
El RACC es reserva el dret de realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la
campanya, sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els participants i que es comuniquin
a tots ells degudament.

Condicions de la campanya d’alta de soci “SalóRACC 2018”
Promoció exclusiva per a noves altes de soci durant els dies del Saló RACC de l’Automòbil
2018.

PRODUCTE
▪

Alta de soci RACC (modalitats Driver o Driver Plus)

▪

Alta familiars de socis Global, Driver o Driver Plus en la modalitat Beneficiari,
Beneficiari Driver o Beneficiari Driver Plus

CONDICIONS
Condicions:
▪

Per a noves altes de soci.

▪

No aplicable a treballadors.

▪

A partir del primer any aplicarà la tarifa segons les tarifes vigents.

▪

Imprescindible informar la domiciliació bancària.

▪

Imprescindible informar email de contacte.

PROMOCIÓ
•

Amb la compra del cotxe a RACC:
▪

Descompte del 50% en la quota del primer any de la modalitat RACC Driver o
RACC Driver Plus.

•

▪

Regal motxilla RACC

▪

Descompte del 50% en altes de beneficiari Global, beneficiari Driver o beneficiari
Driver Plus.

Altes de soci sense la compra de cotxe associada:
▪

Descompte del 30% en la quota del primer any en modalitats Driver o Driver
Plus.

▪

Regal motxilla RACC

▪

Descompte del 50% en altes de beneficiari Global, beneficiari Driver o beneficiari
Driver Plus.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓ
Inici: 4 d’octubre de 2018
Fi: 8 d’octubre de 2018

Condicions de la campanya VIAT Gratuït Saló RACC
Dispositiu ViaT GRATUÏT PVP 0€
Quotes de servei:
▪

1er any 17,99€ (pagament en el moment de l’alta)

▪

2º any i posterior 17,99€ (pagament domiciliat). 0€ amb RACC Màster*

* Amb la tarja RACC Màster , t’estalvies la quota de manteniment del servei del 2on any i posterior
si la despesa amb la tarja RACC Màster és superior a 1.500€/any

Condicions matrícula gratis
Vigència promoció: del 4 al 8 d’octubre
Matrícula gratuïta, vinculada a la compra de vehicle amb el servei de venda de vehicles del RACC
durant l’esdeveniment de “9é SalóRACC”
*Taxes i impostos queden exclosos de la promoció.

