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Els nous Audi A7 i A8 arriben als concessionaris Sarsa Audi 

- L’A7 Sportback és un vehicle esportiu de classe superior pel seu disseny, tecnologia i progressió 
 

- El germà gran, el model A8, planteja una nova idea de conducció i un nivell de 

qualitat més elevat 

 

23 de març de 2018.- Els concessionaris Sarsa Audi de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, 

Granollers, Vic i Manresa, del Grup Movento, ja disposen, des de principis de març, dels nous 

models d’Audi, l’A7 i l’A8. Els cotxes de la marca alemanya es troben a disposició dels ciutadans 

perquè puguin provar les novetats i funcionalitats dels últims dissenys d’Audi. 

 

“L’A7 és un turisme esportiu de gamma superior que per les seves característiques serà un dels 

grans best sellers d’’Audi. També haurem d’estar molt atents a l’A8, un model totalment revolucionari 

que va un pas més enllà”, ha explicat Enric Fauste, gerent de la xarxa de concessionaris Sarsa. 

“Estem segurs que els dos nous models d’Audi tindran molt bona acollida als nostres concessionaris”, 

ha detallat Fauste. 

 

El nou membre d’Audi, l’A7 Sportback, és un coupé de quatre portes de línies futuristes, que 

combina a la perfecció disseny i tecnologia amb un caràcter esportiu. Aquest model surt al mercat 

amb dues modalitats de motor, el 50 TDI i el 55 TFSI. El seu germà gran, el nou Audi A8, planteja 

una nova forma de conducció i un nivell de qualitat més elevat. L’A8 representa el futur dels 

vehicles de gamma alta i destaca per la seva construcció lleugera, l’aparença esportiva i la tracció 

quattro. El nou A8 inicia la seva comercialització també amb dos motors de sortida, el 50 TDI i el 

55 TFSI. 

 

Sarsa 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. 
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