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Stern Motor presenta al Vallès el nou Mercedes-Benz GLC Coupé amb Quim 
Masferrer 

 

• L’últim llançament de la marca alemanya combina dinamisme, disseny i funcionalitat en un model 

de caràcter esportiu. 

• Els més de 500 convidats del concessionari Stern Motor van poder gaudir del monòleg del ‘foraster’ 

Quim Masferrer. 

 

23 de setembre de 2016. – L’últim model de la marca Mercedes-Benz ja està disponible al mercat espanyol. 
Ahir al vespre, el concessionari Stern Motor, del grup Movento, ubicat a Sabadell i a Terrassa, va presentar 
al Castell de Sant Marçal, a Cerdanyola del Vallès, l’última creació de la marca alemanya, el model GLC 
Coupé. 

L’acte va comptar amb un convidat d’honor, el monologuista Quim Masferrer, que va posar el toc d’humor 
a la vetllada interpretant el seu rol televisiu de ‘foraster’. A l’espectacle el va seguir un còctel exclusiu, on 
els clients de Stern Motor van poder apropar-se als vehicles del nou GLC Coupé de Mercedes-Benz que 
estaven exposats als jardins del Castell de Sant Marçal. 

“Estem encantats de donar la benvinguda a aquest Tot Terreny Coupé, que és el quart i últim model de la 
gama SUV de Mercedes-Benz, i que estem convençuts que tindrà una molt bona acollida entre els nostres 
clients”, va afirmar Joan Bautista Colomer, gerent de Stern Motor.     

El nou Mercedes-Benz GLC Coupé, que combina a la perfecció dinamisme, disseny i funcionalitat, és un 
SUV de mida mitjana, equipat amb un programa esportiu. Les nombroses innovacions tècniques que inclou 
aquest model, com un tren de rodatge esportiu de sèrie amb dos possibles execucions (Dynamic Body 
Control o Air Body Control), el sistema Dynamic Select i el canvi automàtic 9G- TRONIC aporten al vehicle 
un nivell superior de confort amb una agilitat en la conducció totalment esportiva. Com és habitual en la 
marca de l’estrella, aquestes característiques combinen amb la màxima seguretat i els sistemes més 
moderns d’assistència a la conducció. 
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Movento és la branca d'automoció de Moventia present al Vallès Oriental i Occidental, Maresme, 
Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 14 marques que representa. És un dels grups d'automoció més 
destacats del seu entorn i cada any ven més de 16.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. 
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