
CENÍK A VÝBAVA 2021LAUNCH EDITION 

CORVETTE C8

TUCAR PLUS s.r.o. působí na českém automobilovém trhu jako autorizovaný prodejce a servisní středisko 
vozů legendárních amerických značek Dodge, RAM, Cadillac, Chevrolet a Chrysler. Společnost je součástí 
skupiny ALGON GROUP, která působí v ČR od roku 1998 a má ve svém obchodním portfoliu dalších 12 
světových automobilových značek. Kromě prodeje nových vozů nabízí TUCAR PLUS s.r.o. také kompletní 
poprodejní služby, tedy značkový servis, výkup a prodej ojetých vozů, včetně komisního prodeje. Současně 
nabízí TUCAR související poradenské služby v oblasti financování a následného pojištění vozu. Rádi Vás 
přivítáme v našem prodejním a servisním centru v Tuklatech u Prahy, kde se Vám bude ochotně věnovat náš 
tým odborníků.

Zaváděcí startovní edice LAUNCH EDITION 
bude pouze v prvních měsících produkce 
nabízena v plné nadstandardní výbavě, jako
je Magnetic Ride Control, nejvyšší výbavový 
stupeň interiéru včetně prémiových detailů
z uhlíkových vláken. Vnější design bude 
zvýrazněn karbonovými prvky jako například 
kola, zadní spoiler a vnější zpětná zrcátka.
U verze Convertible budou navíc s těmito 
prvky zadní záhlavní gondoly včetně celé 
skládací pevné střechy. Evropský zákazník 
je velmi náročný na vybavení jeho auta, 
proto bude evropský model Corvette C8 
standardně dodáván s prémiovými balíčky 
Z51 a 2LT. Startovací edice LAUNCH 
EDITION bude navíc po omezenou dobu 
vybavena maximální výbavou, která bude 
později nabízena jako příplatková.

8st. automat
6,2 l V8 VVT

2 595 900 Kč

1 934 mm

637 Nm

RWD

2 779 500 Kč

495 k

4 630 mm
3s

1 234 mm

(Launch Edition 2021)

Celková délka:

Motor:

Celkková výška:

Výkon:

Corvette C8 Convertible:

Corvette C8 Coupe:

(Launch edition 2021)

Pohon:

Točivý moment:
Zrychlení 0-100 km/h:

Celková šířka:

Převodovka:

(ceny jsou evedeny včetně DPH 21%)

Všechny ceny zde uvedené jsou doporučené maloobchodní ceny a jsou platné pro modelový rok 2021. Všechny hodnoty se týkají  základního modelu se standardním vybavením. Uvedené hodnoty byly 
vypočteny dle předepsaných norem. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní. Nabídka je platná do 31.12.2021 nebo do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy kalkulované ceny zejména s ohledem na vývoj 
směnného kurzu a obchodní politiku dodavatele. Nabídka má pouze informativní charakter a není návrhem k uzavření smlouvy.
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Úvodní verze Corvette Stingray bude mít motor 6,2L V8 s výkonem 495 koní a točivým momentem 637 Nm.
A samozřejmě s technologií vypínání válců, takže i spotřeba bude velmi příznivá. Tuto nemalou sílu posílá 
motor na zadní nápravu přes osmistupňovou dvouspojkovou převodovku s možností řazení pádly pod 
volantem.

Osmá generace legendy Chevrolet Corvette není jen další generací tohoto modelu, ale můžeme bez ostychu 
konstatovat, že se jedná o další level. A to nejen v exteriéru, ale hlavně pod kapotou se skrývá revoluční 
překvapení – motor uprostřed. Počáteční verze je výkonově sice jen trochu vylepšená oproti sedmé generaci, 
ale později nastoupí i výkonnější verze, které by údajně měly mít až 1000 koní, což jistě potrápí nejeden 
evropský supersport.

Standardní prvky výbavy (později jako příplatkové)

Launch Edition Convertible

• Performance podvozková soustava včetně 
 Magnetic Selective Ride Control (FE4)
• Balíček ochrany baterie (ERI)
• výbavový paket 3LT
• Vnitřní obložení z uhlíkových vláken (FA5)

• Carbon Flash vnější akcenty, zadní spoiler
 a vnější zrcátka (ZYC)

 hliníková kola s otevřeným paprskem (Q8Q)

 celé skládací střechy (D84)
• Carbon Flash zadní záhlavní gondoly včetně 

• 19"přední / 20" zadní 5ti ramenná-CarbonFlash 

• GT2 sedadla (AH2)

Standardní prvky výbavy (později jako příplatkové)

 Magnetic Selective Ride Control (FE4)
• Balíček ochrany baterie (ERI)

• 19"přední / 20" zadní 5ti ramenná-CarbonFlash 
 hliníková kola s otevřeným paprskem (Q8Q)

• výbavový paket 3LT

• Performance podvozková soustava včetně 

 a vnější zrcátka (ZYC)
• Competition sedadla (AE4)

Launch Edition Coupe

• Vnitřní obložení z uhlíkových vláken (FA5)

• Carbon Flash vnější akcenty, zadní spoiler

Arctic White

Accelerate Yellow
Metallic

Jet Black

Natural

Tension/Twilight Blue Dipped

Sky Cool Gray

Natural Dipped

Adrenaline Red

Morello Red Dipped

Ceramic Matrix Gray
Metallic

Black

Rapid Blue

Elkhart Lake Blue Metallic

Torch Red

Long Beach Red
Metallic Tintcoat

Shadow Gray Metallic

Blade Silver Metallic

Sebring Orange
Tintcoat

Zeus Bronze Metallic

Standardní barvy karosérie

Prémiové barvy karosérie

Provedení interiéru


