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Motorprim pilota el nou servei de mobilitat sota subscripció  
Mocean de Hyundai 

  

• Motorprim serà un dels concessionaris oficials Hyundai que pilotarà el servei de mobilitat sota 

subscripció a Barcelona. 

• Els usuaris podran recollir el seu vehicle per subscripció als concessionaris Motorprim i gaudir 

dels avantatges del servei. 

 
 

5 de març del 2021 – Motorprim, concessionari oficial de la marca Hyundai amb presència a 

Granollers, Mataró, Badalona i Pineda de Mar, ha estat escollit per a la gestió de Mocean, el nou 

servei de mobilitat sota subscripció que Hyundai ha posat en marxa a la ciutat de Barcelona. El 

projecte combina els beneficis de tenir un cotxe amb la flexibilitat que proporciona un servei per 

subscripció: amb només fer un clic els usuaris poden disposar del seu vehicle quan el necessitin. 

 

Sense quota de registre ni entrada i amb una experiència 100% digital, els usuaris poden inscriure's 

a través d'un procés molt senzill que finalitza amb el pagament d'una quota fixa mensual i la 

recollida del vehicle al concessionari. 

 

Els models disponibles inclouen tota la gamma Hyundai en les seves diferents tecnologies (dièsel, 

gasolina, híbrids, elèctrics...) i els plans poden ser de 6, 12, 18 o 24 mesos amb la possibilitat de 

canviar de model cada 6 mesos. D'aquesta manera, és possible triar el model en funció de 

l'experiència de conducció que necessiti cada usuari: urbana, esportiva, tot terreny, etc. 
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Al marge del combustible o els costos de càrrega, en el cas dels vehicles elèctrics, totes les despeses 

estan incloses en el pagament mensual de la subscripció, incloent l'assegurança, el manteniment 

i les revisions, perquè els clients puguin gaudir del servei sense preocupacions. 

 

Els concessionaris Motorprim se centren en l’experiència de l’usuari 

 

Els hàbits de vida i de consum dels usuaris estan canviant i això es reflecteix també al sector de 

l'automoció. Prevalen els serveis “a la carta” per poder triar aquells que s'ajusten a les necessitats 

concretes del dia a dia i gaudir així dels automòbils on i quan es vulgui. 

 

En un context liderat per conceptes com la immediatesa i l'agilitat, Motorprim pilota el projecte 

de mobilitat sota subscripció de Hyundai per satisfer la demanda del consumidor i millorar la seva 

experiència. 

 

El paper de Motorprim és clau, ja que gestiona el procés de lliurament del vehicle, així com el seu 

manteniment. La força de la sòlida xarxa de concessionaris de Motorprim i la contínua formació 

dels seus equips humans permet a Hyundai implementar un servei tan innovador com Mocean. 

 

  
 

 
Motorprim forma part de Movento, grup d'automoció amb més de 60 anys d'experiència, que representa 21 marques 
a la província de Barcelona i és líder en mobilitat privada mitjançant la prestació de serveis de distribució, venda de 
vehicles nous, seminous i ecològics, serveis associats i reparació d'automòbils, vehicles industrials lleugers, camions i 
motocicletes. Movento comercialitza anualment prop de 28.000 vehicles, nous i d'ocasió, i atén uns 130.000 clients de 
taller a l'any amb una plantilla propera als 800 col·laboradors. 
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