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ESTREIA MUNDIAL DACIA NO IAA
MOBILITY 2021 EM MUNIQUE
• A Dacia estará presente no IAA Mobility Show 2021, em Munique, com uma estreia mundial: um totalmente novo versátil
automóvel familiar de 7 lugares.
• Na sequência da apresentação da nova identidade visual da marca, do passado dia 17 de junho, a Dacia apresentará
também toda a gama renovada, num universo composto pelas novas cores.
Com o lançamento do Dacia Sandero e Logan no início do ano, seguido do Spring na primavera, e do Novo Duster em junho, a Dacia
continua a renovar a gama, de acordo com o plano estratégico anunciado no início deste ano. Munique será o palco da próxima
estreia mundial da marca, com o lançamento de um novo automóvel familiar, de 7 lugares, ultra versátil.
A revelar na sexta-feira, 3 de setembro, o novo modelo estará em exposição, em Munique, a partir de segunda-feira, 6 de setembro
de 2021.
No IAA Mobility 2021, em Munique, a família Dacia mostrar-se-á em força, com toda a sua gama de modelos:
Um original stand estará localizado junto às portas principais do Salão, a partir de 6 de setembro
Todos os modelos recentes da gama Dacia serão apresentados, no centro da cidade de Munique, de 7 a 12 de setembro.
Um serviço de transporte, entre o centro de convenções e o centro da cidade, será assegurado, para uma experiência do
mundo real ao volante do Spring, o VE mais acessível da Europa,

Denis Le Vot, CEO da Dacia, e a equipa de gestão da marca estarão disponíveis, no dia 6 de setembro.

.
SOBRE A DACIA:
A Dacia é uma marca do Grupo Renault, presente em 44 países, principalmente na Europa e na bacia do Mediterrâneo. Nascida na
Roménia, em 1968, a marca foi adquirida pelo Grupo Renault e relançada em 2004, com o modelo Logan. A Dacia oferece a melhor
relação qualidade/preço do mercado. Suportada nos icónicos modelos - Logan, Sandero e Duster -, a marca tem sido um
sucesso comercial. Até ao momento, a Dacia vendeu mais de 7 milhões de veículos.
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