Majewski, Donatan, CeZik – czym jeżdżą Niegrzeczni?
11-02-2015
12 lutego o godz. 19.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędzie się Wielka Gala zwieńczająca plebiscyt Niegrzeczni
2014/2015. Oficjalnym autem tegorocznej edycji jest SEAT Leon, zaś nominowani Niegrzeczni przybędą na galę m.in.
najbardziej niegrzecznym autem polskich dróg – SEAT-em Leonem CUPRA.
Już w czwartek Pałac Młodzieży w Katowicach przeżyje prawdziwe oblężenie,
a na deskach jego Sali Teatralnej stanie najwięcej Niegrzecznych na metr
kwadratowy w Polsce – wszystko za sprawą Plebiscytu Niegrzeczni 2014/2015. Jego
ideą jest znalezienie i wyróżnienie Niegrzecznych na wszelkich polach: w telewizji,
show biznesie, polityce, sporcie, kulturze, sztuce i nauce.

SEAT, jako marka towarzysząca tej akcji znalazła odpowiednik Niegrzecznej gwiazdy poza sceną, w świece
motoryzacji – to niepowtarzalny i niepokorny Leon CUPRA oraz nadjeżdżający właśnie Leon ST CUPRA.

Być Niegrzecznym to wychodzić poza schemat i konwenanse, nie bać się iść pod prąd, promować nowe i ciekawe trendy.
Kandydatów na Niegrzecznych może nie być wielu, ale są tacy, którzy pod tym względem nie mają sobie równych.
Wychodząc poza schematy „grzecznego” designu, odsłaniając nowe zasoby mocy, łamiąc prawa
dotychczasowej funkcjonalności i promując nowoczesne podejście do technologii, SEAT Leon CUPRA jest
równie unikalny i równie niepokorny, co goście Wielkiej Gali. Tylko on mógł im dorównać i dotrzymać kroku właśnie dlatego m.in. to auto przywiezie gości na uroczystą Galę zwieńczającą tegoroczny plebiscyt – mówi Jakub
Góralczyk, PR Manager SEAT.

12 lutego o godz. 19.00 przed Pałacem Młodzieży w Katowicach SEAT Leon
CUPRA, jako najbardziej niegrzeczne auto w Polsce, będzie towarzyszyło
gościom na czerwonym dywanie swoim ryczącym silnikiem, dynamiczną sylwetką i
ostrym „spojrzeniem”. Na Galę przyjadą m.in. Szymon Majewski, Zespół Łzy,
Natalia Siwiec, CeZik, Michał Wójcik, Donatan i Cleo oraz Grzegorz Halama.

Na Gali będzie można zobaczyć także inne niegrzeczne SEAT-y. Które? To jedna z najgorętszych niespodzianek
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wieczoru, lecz znalezienie ich nie będzie trudne. Niegrzeczni lubią rzucać się w oczy.
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