Sportowe Mercedesy-AMG gwiazdami Verva Street
Racing 2017
Warszawa/Płock. Już 14 października odbędzie się kolejna edycja
imprezy Verva Street Racing – tym razem na stadionie Wisły w Płocku.
Na miłośników motoryzacji będzie tam czekać mnóstwo atrakcji – pokazy
driftingu, wyścigi i oczywiście najwspanialsze samochody świata,
dostępne na wyciągnięcie ręki. Nie zabraknie wśród nich MercedesówAMG. Sportowa marka Mercedes-Benz zaprezentuje w Płocku siedem
aut, w tym topowy model AMG GT R z silnikiem o mocy 585 KM, zwany
„Zieloną bestią”.
Verva Street Racing to wielki festiwal miłośników dwóch i czterech kółek,
organizowany cyklicznie od 2010 roku. Poprzednie edycje zgromadziły łącznie
ponad 2000 sportowych oraz wyczynowych pojazdów i przyciągnęły 500
tysięcy widzów. W tym roku Verva Street Racing po raz pierwszy wyrusza w
Polskę – 14 października zawita do Płocka. W programie przewidziano m.in.
pokazy driftingu, wyścigi, a także koncerty, atrakcje dla dzieci i wyjątkową
imprezę pit party.
Przede wszystkim stadion Wisły i otaczający go teren zapełni się jednak
fascynującymi maszynami – najbardziej pożądanymi, najdroższymi i
najszybszymi samochodami na Ziemi. Mercedes-Benz wystąpi na Verva
Street Racing z silną reprezentacją modeli AMG. Na gości będzie czekać
siedem samochodów, od kompaktowego A 45 przez C 43 Coupe i roadstera
SLC 43 aż po SUV-a GLC 43 Coupe. Obok nich pojawi się mocarna limuzyna
E 63 S o mocy 612 KM, przyspieszająca od 0 do 100 km/h w ciągu zaledwie
Mercedes-Benz Polska, Dział PR, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Mercedes-Benz – Marka Daimler AG

Informacja prasowa
9 października 2017 r.

Strona 2

3,4 s. Największą gwiazdą będzie topowy model z Affalterbach – AMG GT R z
585-konnym silnikiem V8 biturbo, nie bez powodu zwany „Zieloną bestią”. To
jeden z najszybszych samochodów świata na Północnej Pętli legendarnego
toru Nürburgring (7 min 11 s).
Dla fanów motoryzacji Mercedes-Benz przygotował też szereg innych atrakcji:
podczas pit party odbędzie się pokaz autonomicznego parkowania w
wykonaniu Klasy E. Pilot zdalnego parkowania pozwala zająć lub opuścić
miejsce parkingowe za pomocą aplikacji na smartfona, bez potrzeby siedzenia
za kierownicą. Na najmłodszych czeka z kolei strefa rodzinna z miasteczkiem
ruchu drogowego Mercedes-Benz oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Nad zabezpieczeniem całej imprezy będzie czuwać samochód
bezpieczeństwa. W tę rolę wcieli się Mercedes-AMG GT S – ten sam model,
który pełni funkcję samochodu bezpieczeństwa podczas wyścigów Grand Prix
Formuły 1.
Verva Street Racing 2017 startuje w sobotę 14 października o godzinie 13:00.
Impreza odbędzie się na stadionie Wisły w Płocku, przy ul. Ignacego
Łukasiewicza 34.
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