
 
 

 

 

Stern Motor celebra la festa de cloenda del seu torneig de 

pàdel 

- Més de 200 assistents van poder gaudir de les finals del torneig que es van celebrar a les 

instal·lacions del Cercle Sabadellès. 

22 de juny de 2018-. Stern Motor, el concessionari oficial de Mercedes-Benz i Smart del grup 

Movento, va celebrar ahir les finals i la festa de cloenda del Torneig de Pàdel Stern Motor, dins del 

circuit Mercedes Tenis & Pádel Tour. 

 

Més de 200 persones es van acostar fins a les instal·lacions del Cercle Sabadellès per viure en 

primera persona les disputes finals, l’entrega de trofeus i un sorteig per a tots els participants, en 

un acte conduït i amenitzat pel presentador de Ràdio Flaixbac, Carles Pérez. 

 

Els campions en categoria A masculina van ser Dani Garcia i Ivan Luque i en categoria A femenina 

es van endur el triomf la parella formada per Noelia Gómez i Laura Fuster. Així mateix, els clients 

d’Stern Motor millor classificats, estan convidats a disputar la final nacional juntament amb un 

acompanyant, del 8 a l'11 de setembre a Reserva del Higuerón (Màlaga). 

 

Després de l’entrega de premis, Carles Pérez va animar la vetllada amb una sessió especial marca 

de la casa. Stern Motor va clausurar aquesta edició del torneig amb un sorteig d’articles de Dunlop 

Sport i un exclusiu còctel. 

 

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. 


