
 
 

Stern Motor presenta a Vic el nou classe B amb la cantant Beth 

- L’últim model de la marca alemanya presenta un disseny modern i espaiós equipat amb 

MBUX, un innovador sistema intuïtiu i intel·ligent 

- Més de 150  convidats del concessionari Stern Motor van poder gaudir de l’exclusiva 

presentació i de l’actuació musical de la cantant Beth 

 

8 de març de 2019-. Stern Motor, concessionari del grup Movento ubicat a Terrassa, Sabadell, 

Vic i Manresa, va oferir ahir a Vic una presentació exclusiva del nou vehicle de la marca alemanya 

Mercedes-Benz: el model Classe B. L’esdeveniment, que va comptar amb més de 150 convidats, 

es va celebrar a les instal·lacions d’Stern Motor a Vic. 

 

L’acte va ser conduït per la periodista Laia Ferrer, que va presentar el nou Classe B a uns 

assistents que van poder comprovar de primera mà les principals novetats del model de la marca 

alemanya. Posteriorment, la cantant Beth va animar la vetllada amb la seva música i els convidats 

van poder gaudir d’un exclusiu còctel. 

 

“Estem encantats de donar la benvinguda al nou Classe B a les nostres instal·lacions i estem 

segurs que el vehicle tindrà una gran acollida entre els nostres clients”, va afirmar Joaquim Badia, 

gerent d’Stern Motor. “El nou Classe B presenta un disseny esportiu i espaiós i compta amb el 

sistema d’intel·ligència artificial MBUX, punts forts que el fan únic”, va afegir. 

 

El nou Mercedes Classe B és sinònim de luxe, sofisticació i seguretat, com totes les creacions de 

la marca. Entre les principals novetats destaquen disseny més modern  i un interior molt més ampli 

que el doten de major confort i comoditat i més equipat tecnològicament. El classe B compta també 

amb el sistema multimèdia MBUX (Mercedes-Benz User Experience). 

 

Stern Motor pertany al grup Movento, branca d'automoció de Moventia present al Vallès Oriental 

i Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 17 marques que representa. És 

un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 25.000 vehicles, 

tant nous com d'ocasió. Movento pertany al grup Moventia, un grup empresarial dedicat a la 

mobilitat compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els 

seus serveis. 


