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Stern Motor presenta la nova Sprinter de Mercedes-Benz amb 

l’actuació de Tecnomagos 

- La nova Sprinter de la marca alemanya incorpora el sistema multimèdia MBUX, la tracció 

davantera i un sistema més modern de seguretat 

- Més de 200 convidats del concessionari van poder descobrir les novetats del nou model, 

exposat a les instal·lacions de Terrassa 

 

14 de juny de 2018-. Stern Motor, concessionari del grup Movento ubicat a Terrassa, Sabadell, 

Vic i Manresa, va presentar ahir en públic la nova Sprinter de Mercedes- Benz. L’esdeveniment, 

que es va celebrar al concessionari Stern Motor de Terrassa, va comptar amb més de 200 

convidats del concessionari. 
 

Durant l’acte, conduït per la periodista i presentadora vallesana Elisabet Carnicé, els assistents 

van poder descobrir de primera mà el nou disseny i les novetats de la nova Sprinter de la marca 

alemanya, exposada a les instal·lacions del concessionari. Posteriorment, van gaudir d’un còctel 

acompanyat de l’espectacle de Tecnomagos, un show de màgia que barreja les noves tecnologies 

amb els trucs més sorprenents. 

“Des d’Stern Motor estem molt contents de presentar la nova furgoneta de Mercedes-Benz, un 

model insígnia amb un disseny excepcional i versàtil dotat de les màximes prestacions”, va afirmar 

Alejandro Pérez, responsable de ventes de vehicles comercials d’Stern Motor. “Entre les principals 

novetats de la Sprinter destaquen la incorporació del sistema multimèdia MBUX, la tracció 

davantera i un sistema més modern de seguretat”, va afegir. 

La nova Sprinter de Mercedes- Benz manté el disseny modern que caracteritza tots els vehicles 

de la marca alemanya. La funcionalitat és un dels elements característics del vehicle, que incorpora 

diversos espais modulars per portar objectes. Les innovacions tecnològiques del nou model, com 

l’assistència a la conducció, ofereixen a l’usuari una conducció més fiable i eficient. 
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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 a Moventia, un grup empresarial dedicat a la mobilitat i 

compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els seus serveis. 
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