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TOT MATARÓ

ESPECIAL
MOTOR
Motor Total:
una cita
imprescindible
Del 23 al 26 d’abril l’Espai Firal
del Nou Parc Central novament
acollirà entre 250 i 300 vehicles i
motos exposats a la venda, en la
setena edició de la fira dedicada
al vehicle d’ocasió, km.0 i nou en
condicions excepcionals.
En més de 4.500 m2, quedaran
representades quasi una trentena de marques punteres del
sector (Mercedes, Smart, Audi,
Volkswagen, Mitsubishi, Ford,
Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep,
Abarth, Renault, Dacia, Chevrolet, Ssangyong, Subaru, Hyundai,
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Més de 4.500 metres quadrats d’exposició d’una
tretena de marques
punteres, a l’abast de
totes les butxaques

L’any 2014 i el que portem de
2015 queda palès que el sector
de l’automoció manté un creixement constant mes a mes gràcies
a les ajudes del govern per a
l’adquisició de vehicles nous i
a l’alça en la venda de vehicles
d’ocasió.

Seat, Tata, Citröen, Mazda i Suzuki i en motos Honda, Suzuki,
KTM, Peugeot i Elecsi) consolidant així Mataró com a capital
automobilística. Una exposició
amb el principal objectiu de
potenciar el sector i on els concessionaris exposaran vehicles
i motos d’ocasió, km.0 i nous
en condicions excepcionals i
amb les màximes garanties de
qualitat.

Tot i això el sector està esperançat que aquest augment vagi
a més en el que queda d’any i
l’any vinent. Per això i amb la intenció d’incentivar la venda, des
de l’organització de MotorTotal
i dels expositors participants,
tots aquells que comprin el seu
vehicle els dies de la fira podrien
estalviar-se 400 euros.
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Motor Total, el
gran aparador de
vehicles obrirà les
seves portes el dijous 23 a les 16.00 h.
fins les 20.30 h.
El divendres 24,
dissabte 25 i
diumenge 26 la fira
restarà oberta al públic en horari
ininterromput de
10:30 h. a 20:30 h.
Aprofita per veure
‘in situ’ el teu cotxe
del demà, amb les
millors condicions
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els expositors

motor total
Motor Total s’ha convertit
amb les seves set edicions
en un referent del calendari
firal de la ciutat i, a la vegada, el gran aparador per a
concessionaris i empreses
de motor maresmenques.
Cap de les grans marques
es volen perdre una ocasió
com aquesta de posar en
contacte oferta i demanda
en un àmbit concret com
és el del vehicle d’ocasió.

Les principals
firmes del sector
Els expositors que podrem trobar
a Motor Total els pròxims dies 23,
24, 25 i 26 d’abril representen
aquelles firmes més properes al
mataroní i mataronina estàndard, que poden confiar-hi per
invertir en el seu vehicle.

L ANKHAR MOTOR
Camí del Mig, 133 (Mataró)
Tel.: 93 756 29 82
www.ankharmotor.com

AR MOTORS – KIA
Ctra. N-II, km. 643 (Cabrera de
Mar)
Tel.: 93 754 17 54
www.armotors.es

AUTO 95 - PEUGEOT
Via Sergia, 7 (Mataró)
Tel.: 93 741 82 00
www.auto-95.com

AUTOMÒBILS DELMAR RENAULT / DACIA
Teixidora, 45 / Cant. Via Sergia
8-12 (Mataró)
Tel.: 93 758 91 51
www.auser3000.com

AUTOMOCIÓ MATARÓ CITRÖEN
Av. Maresme, 41 (Mataró)
Tel.: 93 516 20 28
www.citroenmataro.com

BATTERY THINGS .
ELECSI
Emili Cabanyes, 20 (Mataró)
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MARESME LESSEPS SEAT
Ctra. N-II, 40-42 (Mataró)
Tel.: 93 758 88 00 - 93 758 92 16
www.gruplesseps.com

MATARÓ BIKES - SUZUKI
/ HONDA / KTM /
PEUGEOT

Sant Cugat, 34 (Mataró)
Tel.: 93 799 79 26
www.matarobikes.com

MAVA MOTOR CHEVROLET
Av. Maresme, 59 (Mataró)
Tel.: 93 741 10 04

SSANGYONG
Av. Maresme, 59 (Mataró)
Tel.: 93 741 41 13
Tel.: 93 799 80 16
www.batterythings.com

CARSMARE - FIAT
ALFA ROMEO - JEEP ABARTH

Via Sergia, 5 (Mataró)
Tel.: 93 741 82 10
www.auto-95.com

GRUPO COVESA - FORD
Av. Maresme, 93-99 (Mataró)
Tel.: 650 468 213
www.covesa.net

SUBARU
Av. Maresme, 59 (Mataró)
Tel.: 93 741 41 13

MB MOTORS MERCEDES BENZ / SMART
Tel.: 93 741 80 06
www.mbmotors.mercedes-benz.
es

Tel.: 93 754 04 60
www.mitshubishi-cat.com

MOTORPRIM - HYUNDAI
Av. Maresme, 71-73 (Mataró)
Tel.: 93 757 63 78
www.motorprim.es

MOTORSET - HONDA
Av. Lluís Companys, 1-3 (Mataró)
Tel.: 93 756 20 37
www.motorset.es

MOTORSOL MARESME AUDI
Av. Maresme, 475 (Mataró)
Tel.: 93 755 26 26
www.motorsolmaresme.es

MOTORSOL SEMINOUS VOLKSWAGEN

Ctra. N-II, km. 643 (Cabrera de
Mar)
Quadis Autocentre Maresme
Tel.: 93 741 80 30
www.motorsol.es

ROMAKURUMA – SUZUKI /
MAZDA
Ctra. N-II, km.644 (Mataró)
Tel.: 93 757 64 24
www.romakuruma.com

MMCE CATALUNYA MITSUBISHI
Quadis Autocentre Maresme
Ctra. N.II, km. 643 (Cabrera de
Mar)

mingotallers@gmail.com
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Taller per a tot
És un d’aquells tallers de màxima fiabilitat en els quals pots
confiar per tot el referent al teu
automòbil. Car Pistons és el taller obert fa cinc anys al Passeig
de Ramon Berenguer, al barri de
Cerdanyola. Els seus treballadors, joves i formats, treballen
amb la màxima seriositat i rigor
en una àmplia cartera de serveis associats al teu vehicle.
Reparacions, xapa, pneumàtics,
pintura i un ampli coneixement
de la mecànica en totes les seves
especialitats: electrònica, escapament, culates, motors. Les seves
instal·lacions són de 180 metres
quadrats amb tot el necessari
per atendre, reparar o posar al
dia qualsevol tipus de vehicle.
Treballen molt amb vehicles en
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garantia que posen a punt en tots
els seus àmbits.
A Car Pistons saben què estan
fent i aporten una manera de
treballar garantista i que dóna

resultats, sempre a preus de mercat d’allò més ajustats. Treballen
amb pressupost previ i terminis
d’entrega mínims, raó per la qual
és un dels tallers a qui confiar el
teu tresor, el teu cotxe.
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NOU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.
Presentem el nostre SUV compacte més versàtil. El nou Discovery Sport ha
aconseguit la màxima puntuació de cinc estrelles a les exigents proves de
seguretat Euro NCAP. Equipat amb tecnologies intel·ligents com el sistema
Terrain Response®, és perfecte per a activitats a l’aire lliure i esports d’aventura. I
amb un ampli espai de càrrega de 1.698 litres i la seva intel·ligent tercera fila de
seients plegables, és la millor opció per moure’s per la ciutat.

Land Motors

Solmòbil 4x4

www.landroverbarcelona.com

www.landrovervalles.com

Concessionari Oﬁcial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida
CABRERA DE MAR
Tel. 93 741 80 25

Concessionari Oﬁcial Land Rover
Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15)
GRANOLLERS
Tel. 93 861 48 99

Gama Discovery Sport. Consum combinat (l/100km) des de 5,7 fins a 6,3. Emissions de CO2 (g/km) des de 149 fins
a 166. Prova realitzada en circuit tancat per professionals.

Sin título-4 1
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Un 30% més de
vendes el primer
trimestre de 2015
Les vendes de cotxes nous van
augmentar un 35,2% a Catalunya durant el mes de març, fins
a arribar a les 14.763, segons ha
informat aquest dimecres la patronal del sector formada per.
Així, les matriculacions a Catalunya van representar el total de
tot l’Estat, on l’increment encara
va ser més pronunciat fins a arribar a un 40,5% (112.299 unitats).

A Catalunya
l’increment de vendes
de cotxes ha arribat
aquest mes al 40%
Pel que fa les dades trimestrals,
entre gener i març les vendes de
cotxes van pujar fins al 29,49%
a Catalunya, el que representa 37.727 unitats, mentre que a
l’Estat el creixement es va situar
en el 32,2%. A més, segons la patronal del sector, a l’Estat el març
ha estat el primer mes en més de
quatre anys i mig que s’han superat les 100.000 matriculacions.
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VOLKSWAGEN
EL MÉS VENUT

Les marques més venudes al març han estat Volkswagen,
amb 9.317 cotxes, seguida de Seat (8.830) i Opel (8.390), mentre
que per models, el primer lloc ha estat per al Citroën C4,
amb 4.372 unitats; seguit del Seat Ibiza i el Renault Megane, amb 3.933 i 3.821 turismes, entre d’altres.
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Mercat intern
més fort
La tendència positiva en el mercat de turismes s’ha produït
gràcies a un mercat intern més
fort, que ajudar a finançar la producció de vehicles i l’economia,
segons ha explicat la patronal.
A més, considera que s’ha demostrat l’eficàcia del pla PIVE
per atraure més consum i més
inversions i ha demanat que es
mantingui fins que l’economia i
l’atur s’estabilitzin en taxes més
positives.
Pel que fa als canals, tots registren creixements a l’Estat. El de
particulars van pujar un augment del 36,1%, amb un total
de 50.926 unitats, impulsat per
l’efecte PIVE. Entre gener i març,
l’augment va ser del 30,2%, fins
a les 136.874 unitats. El canal
d’empreses també ha continuat
amb un creixement del 34,2%,
amb 25.563 unitats al març i un
creixement del 27,3% i 63.536
unitats entre gener i març. Per
últim pel canal dels cotxes de
lloguer s’han registrat pujades
del 52,6% (35.810 unitats) per la
coincidència amb la Setmana
Santa, mentre que les dades trimestrals registren un creixement
del 41,8% (66.727 unitats). El
mercat, doncs, respon.
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El preu dels
carburants
segueix a la baixa
La inflació del passat mes de
març tancarà de nou en negatiu aquest cop amb un índex del
-0,7% cosa que suposa acumular nou mesos seguits d’Índex de
Preus al Consum (IPC) en negatiu o en zona de deflació, segons
l’indicador avançat de l’Institut
d’Estadística espanyol. Els preus
dels carburants tornen a explicar
aquesta caiguda atès que l’actual
cost dels carburants està per sota
dels preus que van registrar el
març del 2014. En relació amb el
mes de febrer, els preus d’aquest
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març s’han incrementat en sis
dècimes.
L’INE assegura que han estat
‘’principalment’’ els preus dels

carburants; el gasoil i la gasolina,
els que expliquen que la inflació
arrossegui nou mesos seguits en
zona negativa, fet que els conductors agraeixen.
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Som globals. Som locals

Gràcies als negocis que anuncien
les seves millors ofertes en aquestes pàgines
el Tot Mataró ja supera els 34 anys d’història.
Confiant en el comerç de proximitat
fem possible aquest mitjà de comunicació gratuït.

El món és global. Actuem localment

El primer Setmanari de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme
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