
Ameriky srdcem!

www.tucar.cz

Specializovaný prodejce a autorizovaný servis



Náš tým profesionálních odborníků je připraven Vám zodpovědět 
veškeré dotazy ohledně prodeje vozů a následných servisních 
služeb. V našich moderních showroomech si můžete vystavené 
modely podrobně prohlédnout a k dispozici máme samozřejmě
také předváděcí vozy ke zkušební jízdě. Přijďte a vyzkoušejte si 
„Ameriku“. Stojí to za to!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

· prodej nových vozů
· autorizovaný servis
· záruka 3 roky/100 000 km
· předváděcí jízdy
· financování
· prodej náhradních dílů

TUCAR s.r.o.
specializovaný prodejce
a autorizovaný servis vozů

www.tucar.cz

Společnost Tucar s.r.o. je součástí skupiny Algon a.s. a prodejem 
automobilů se zabývá již od roku 1995. Jsme specializovaným 
prodejcem a autorizovaným servisem vozů značek Cadillac, 
Chevrolet a Corvette. Působíme také jako autorizovaný prodejce
a servisní středisko vozů značky Opel. Naše dealerství naleznete
v Úvalech u Prahy, Plzni a Karlových Varech. Svých zákazníků si 
velice vážíme a snažíme se nabízet veškeré služby v té nejvyšší 
kvalitě tak, aby zákazník byl vždy spokojený.

Prodáváme auta srdcem!



Zcela nový Cadillac XT4 Vás upoutá designem a vyprovokuje k výkonu. 
Užijte si množství technologií a vymožeností a vyberte si svůj model pro 
vyjádření Vašeho osobního stylu.

NOVÝ PŘÍSTUP. NOVÝ ROZJEZD.

· Zadní parkovací kamera
· Barevný head-up display

· Aktivní bezpečnostní systémy

· Přední a zadní parkovací 

· Multifunkční otočný ovladač 

 telefony současně
· Dešťový senzor

· Adaptivní tempomat

 palubního systému

· Asistent změny jízdního pruhu

 asistent 

· Bluetooth pro dva mobilní 

· Kožené sedadla, hliníkový decor 
 v interiéru
· Aktivní potlačení vnějšího hluku

· Sportovní odpružení Active

· USB, Apple CarPlay®

· Vyhřívaná a temperovaná přední 

· Přední a zadní LED světlomety
· 18“ nebo 20“ kola z lehkých slitin
· Sklopná zadní sedadla 60/40

 sedadla, nastavitelná v osmi 
 směrech

· Nožní otevírání zavazadlového 
 Suspension

 prostoru s projekcí loga na zem

 a Android AutoTM

Nový motor

Příznivou spotřebu 8,7 l/100km pomů-
že zajistit aktivní řízení paliva. Motor za 
určitých podmínek automaticky přepne 
na dvouválcový provoz, čímž se zvýší 
účinnost a efektivita jízdy. 

2.0 l, 174 kW 9st. automatbenzín 2WD/4WD

CADILLAC XT4 CROSSOVER 

350 Nm

ZÁRUKA

3 roky/100 000 km

Cena bez DPH již od:

Měsíčně již od:

870 000 Kč

10 243 Kč



Cadillac XT5 Crossover byl vyvinut tak, aby poskytoval více prostoru, více 
technologií, byl sofistikovanější a efektivnější. Zatímco ostře řezané vnější 
linie dělají Cadillac XT5 výrazným a designově zajímavým SUV, jeho velko-
ryse dimenzovaný interiér je vybaven pokročilými funkcemi, které vám 
pomohou cítit se bezpečně. a zůstat ve spojení s okolním světem.

VÍCE PROSTORU. VÍCE TECHNOLOGIÍ.

Suverénní a mocný.
Dynamický motor 3,6 l V6 s 8st. auto-
matickou převodovkou poskytuje 
razantní a tiché zrychlení a přesnou 
odezvu a ovladatelnost. A to se 
spotřebou pouze 9,4 l/100 km. Pro 
ještě větší komfort si můžete vybrat ze 
tří různých jízdních režimů.

CADILLAC XT5 CROSSOVER 

ZÁRUKA

3 roky/100 000 km

®· USB, Apple CarPlay

· Start-Stop systém

· Zadní parkovací kamera

· Adaptivní tempomat

TM a Android Auto

· Aktivní bezpečnostní systémy

· Dešťový senzor

 Sound System, 14x repro

· Asistent změny jízdního pruhu
· Automatický parkovací asistent 

· Barevný head-up display

® ®· Bose  CenterPoint  Surround 

· Přední a zadní LED světlomety

· Vyhřívaná a temperovaná přední 
· Panoramatická střecha

· Nožní otevírání zavazadlového 
 prostoru s projekcí loga na zem

 sedadla

· Sklopná zadní sedadla 40/20/40

· 20“ kola z lehkých slitin
· Až 1 784 litrů úložného prostoru

3.6 l V6, 231 kW 8st. automatbenzín 4WD 368 Nm

Cena bez DPH již od:

Měsíčně již od:

1 090 000 Kč

12 833 Kč



Neobvyklý výkon.

CT6 dosahuje dynamického výkonu, 
který u velkých prémiových vozů jen 
tak nenajdete. A to jen se spotřebou 
9,6 l/100 km.CT6 je prestižní auto
ve své třídě.

CADILLAC CT6 LIMOUSINE

ZÁRUKA

3 roky/100 000 km

INOVATIVNĚ ZKONSTRUOVANÝ. BEZVADNĚ ZPRACOVANÝ.

S modelem CT6 se Cadillac vydal na odvážnou cestu, která představuje 
nový standard luxusního cestování. Každá cesta s CT6 poskytuje 
maximální pohodlí pro všechny cestující. S komfortními sedadly s pěti 

® ®masážními programy a zvukovým systémem Bose  Panaray  s 34 repro-
duktory se budete i ne dlouhých cestách cítit velmi komfortně.

· Aktivní bezpečnostní systémy
· Zadní parkovací kamera

· Barevný head-up display

 Night Vision

· Adaptivní tempomat

· Přední a zadní LED světlomety

· Asistent změny jízdního pruhu

· Dešťový senzor

· Automatický parkovací asistent 

· Systém nočního vidění

· Aktivní ochrana chodců

· Start-Stop systém

®· USB, Apple CarPlay

· Osvětlení prahové lišty 

· 10,2“ display s dotykovým panelem

· Panoramatická střecha

 sedadla

® ®· Bose  Panaray  Sound System,
 34x repro

 a Android AutoTM
· Indukční nabíjení mobilního telefonu

· Vyhřívaná a temperovaná přední 

 zavazadlového prostoru

3,6 l V6 Twin-Turbo, 307 kW 8st. automatbenzín 4WD 565 Nm

Cena bez DPH již od:

Měsíčně již od:

1 614 000 Kč

19 002 Kč



Inteligentní motor

S technologiemi, jako je variabilní časo-
vání ventilů, přímé vstřikování, aktivní 
správa paliva či volba jízdních režimů, 
se Vám bude Escalade lépe a pohodl-
něji ovládat. A to jen za 12,6 l/100 km.

CADILLAC ESCALADE

ZÁRUKA

3 roky/100 000 km

Cadillac Escalade – to je více než standard pro sportovní užitková vozidla. 
Elegantní, precizně zpracovaný interiér a odvážný, fascinující exteriér 
dokonale ladí s výkonným motorem, který zaručuje nesrovnatelnou prestiž

ELEGANTNÍ. ODVÁŽNÝ. FASCINUJÍCÍ. AUTO AMERICKÉHO PREZIDENTA!

a důvěru na každé silnici. S bezkonkurenční úrovní funkčnosti a technologie 
je toto SUV navrženo tak, aby překonalo vaše očekávání na každé cestě.

· Přední a zadní LED světlomety

· Adaptivní tempomat

· Barevný head-up display

· Systém nočního vidění

· Start-Stop systém

· Asistent změny jízdního pruhu
· Aktivní bezpečnostní systémy

· Aktivní ochrana chodců

· 360° parkovací asistent 

· Dešťový senzor

· Zadní parkovací kamera

 Night Vision

· Kožený interiér obložený dřevem 

· Střešní okno
 Santos Palisander

· 12,3“ display s dotykovým panelem

®· Odhlučnění interiéru BOSE

®· USB, Apple CarPlay

 Active Noise

 a zadní sedadla

· Indukční nabíjení mobilního telefonu

 zavazadlového prostoru

® ®· Bose  CenterPoint  Surrond Sound 
 System, 16x repro

 a Android AutoTM

· Vyhřívaná a temperovaná přední

· Osvětlení prahové lišty 

6,2 l V8, 314 kW 8st. automatbenzín 4WD 621 Nm

Cena bez DPH již od:

Měsíčně již od:

2 184 000 Kč

25 713 Kč



Jednoduše lepší...

Nový Camaro je o 90 kg lehčí než jeho 
předchůdce. Podvozek je o 21% štíhlejší 
- jeho hliníkové komponenty snižují 
neodpružené hmoty a zajišťují vyváže-
nou jízdu. A spotřeba jen 10,9 l/100 km.

CHEVROLET CAMARO

ZÁRUKA

3 roky/100 000 km

 Tour, Snow/Ice
· Zadní kamera s parkovacím 

· Automatická klimatizace
· HID světlomety

· Aktivní bezpečnostní systémy

 kontrola stability

 asistentem
· Dvoustupňový výfukový systém

· Bezklíčové startování
· Barevný Head-Up display

· Volba jízdních režimů Sport, 

®· StabiliTrak , elektronická 
· 20“ kola z lehkých slitin
· Zadní spoiler

· Vyhřívaný volant
· El. nastavitelné sedadlo řidiče®· Integr. systém OnStar  - s vlastním 

 osobním asistentem

®· zvukový systém Bose

· Navigace Chevrolet MyLink
 s 9 reproduktory

· 4G LTE internetové připojení pro

· Apple CarPlay, ovládání hlasem
· 24 barevné osvětlení interiéru
· Indukční dobíjení mobilního telefonu

 až 7 zařízení

®· Vysoce kvalitní sedadla RECARO

· 8“ dotykový display

NOVÁ ARCHITEKTURA. NOVÝ DESIGN. JEŠTĚ VÍCE SÍLY.

Chevrolet Camaro – to je jedinečná kombinace moderních technologií, 
precizního designu a výkonných systémů. Již po šesté v historii se 
osvědčila tradice Camaro a výsledkem je enormní nárůst výkonu a 
zrychlení, po kterém Vám naskočí husí kůže. Camaro ztělesňuje 
nejmodernější motoristický sport v zatím nevídané podobě.

6,2 l V8, 333 kW 8st. automatbenzín RWD 617 Nm 0-100 km/4,4 s

Cena bez DPH již od:

Měsíčně již od:

897 000 Kč

10 561 Kč



Nové a kvalitnější brzdy

CHEVROLET CORVETTE GRAND SPORT

ZÁRUKA

3 roky/100 000 km

LEGENDA SE VRACÍ.

Corvette Grand Sport je zpět a pokračuje v závodní tradici z roku 1963. 
Kombinace ikonického, výkonného 6,2litrového motoru LT1 V8 s odleh-
čeným podvozkem a aerodynamickým balíčkem, zajišťuje mimořádnou 
trakci a vynikající ovladatelnost. Grand Sport kombinuje preciznost Corvette 
se sportovní agilitou a dynamikou - pro maximální výkon na každém kole. 

Pro přesný brzdový výkon je Grand 
Sport vybaven velkými standardními 

®brzdami Brembo  s dvojdílnými 
ocelovými brzdovými kotouči.

· 8“ barevný dotykový display

®· Apple CarPlay

· Hlasové ovládání
· Odnímatelný karbonový

 a Android AutoTM

· Chevrolet MyLink s 3D navigací

 střešní panel

· USB, SD a audio porty

· Aktivní bezpečnostní systémy

· Možnost volby 5 jízdních režimů
· Přední a zadní LED světlomety

· Přední a zadní parkovací kamera
 prostorového zvuku

 připojením a integrovaným Wi-Fi 

· Barevný Head-Up display
®· Bose  Premium Audio - systém 

 s 10 reproduktory s technologií 
® AudioPilot

®· OnStar  s 4G LTE internetovým 

 hotspotem

6,2 l V8, 343 kW 8st. automatbenzín RWD 630 Nm 0-100 km/4,1 s

Cena bez DPH již od:

Měsíčně již od:

1 760 000 Kč

20 721 Kč



 a pojištění
• kompletní servis a prvotřídní kvalita 

•  jasný původ každého vozu
• kontrola kompletní historie vozu
• vozy bez vážné pojistné události
• kontrola stavu ujetých km
• nabídka finančních produktů

 parametrů 
• STK zdarma
• přistavení vozu na pobočku
• sleva na servis a náhradní díly
• přiveďte si svého mechanika 
• důkladná očista vozu před prodejem

• záruka 1 rok
• kontrola mnoha technických 

i vozy staršího data výroby tak, abychom 
uspokojili požadavky každého z nich.

V našem autobazaru umožňujeme nákup vozu 
na protiúčet, kdy jsme Vám v případě bezproblé-
mového prodeje vašeho vozu schopni peníze 
vyplatit přímo na ruku do 1 hodiny! 

Svým zákazníkům nabízíme vozy různého stáří
i počtu najetých kilometrů - mírně ojeté, 
předváděcí a referenční vozy, ale

Ojeté vozy

Proč ojetý vůz od nás?

Ojeté vozy se zárukou
tel.: +420 777 454 545

e-mail: info@tucar.cz

www.tucar.cz



Pneuservis.
Prodej pneu a ALU disků.

Uskladnění pneu/kompletů. Originální náhradní díly.

Ameriky
jsou pro nás

srdcovou
záležitostí.

· příprava vozidel na STK a zprostředkování STK

· opravy vozidel po havárii včetně vyřízení všech potřebných formalit

· montáže autohifi, hands-free a autodoplňků

· veškerý běžný servis, výměny olejů, seřizování a diagnostiku motorů

· autoelektrika a diagnostika, zabezpečovací technika do vozidel

· seřizování a kontrola geometrie

· výměny autoskel

· karosářské práce (rovnací rám), lakýrnické práce

· vlastní odtahová služba v rámci EU

· dětský koutek
· občerstvení

· náhradní vozidlo
Po dobu opravy:

· Wi-Fi
· klimatizovaná zákaznická
 zóna

Autorizované servisní středisko
a prodej náhradních dílů

Servisní středisko.



Nemáte dostatek finančních prostředků na koupi 
nového či ojetého vozu? Nevadí - zajistíme pro Vás 
financování Vaší budoucí „Ameriky“ za nejlepších 
podmínek.

V případě dotazů se obracejte na naše prodejce, 
kteří Vám s financováním ochotně poradí. 
Navrhneme Vám také nejvhodnější formu financování 
přesně dle Vašich potřeb. Samozřejmě za Vás 
vyřídíme i potřebnou dokumentaci a vše vyřídíme
v nejkratším možném termínu.

Financování

Díky dostupnému financování
si každý zákazník může
pořídit tu svojí „Ameriku“.

Příklady financování

Model vozu

Cadillac XT4 870 000 Kč 315 810 Kč 10 243 Kč

12 833 Kč

19 002 Kč

25 713 Kč

10 561 Kč

20 721 Kč

84

84

84

84

84

84

395 670 Kč

585 882 Kč

792 792 Kč

325 611 Kč

638 880 Kč

1 090 000 Kč

1 614 000 Kč

2 184 000 Kč

897 000 Kč

1 760 000 Kč

Cadillac XT5

Cadillac CT6

Cadillac Escalade

Chevrolet Camaro

Corvette Grand Sport

*Ceny měsíčních splátek jsou uvedeny bez POV a HAV pojištění.

Pořizovací cena
vozu bez DPH Akontace 30% Počet splátek Měsíční splátka*



Specializovaný prodej

a servis vozů

ALGON PLUS - AUTO, a.s.

Chebská 113

360 06 Karlovy Vary

tel.: +420 353 585 370-1

 +420 777 762 041

e-mail: cadillackv@algon.cz

www.algon.cz

a servis vozů

www.algon.cz

312 00 Plzeň

 +420 603 843 436

Specializovaný prodej

ALGON PLUS - AUTO, a.s.

Rokycanská 90

tel.: +420 377 267 502-3

e-mail: cadillacpl@algon.cz

Specializovaný prodejce

TUCAR PLUS s.r.o.

tel.: +420 777 454 545

Hlavní 186

www.tucar.cz

e-mail: info@tucar.cz

250 82 Tuklaty

(Úvaly u Prahy)

a autorizovaný servis vozů

Kontakty

Amerika vs. Evropa
Vážení zákazníci,
za závěr jsme pro Vás připravili porovnání naší SUV novinky Cadillac XT4 se srovnatelným 
evropským SUV vozem. Udělejte si sami představu o tom, jak si stojí Amerika!

Cadillac XT4

Motor 2,0 l turbo 2,0 l turbo

174 kW 175 kW

benzín benzín

9st. automat 8st. automat

3 roky* 5 let

100 000 km 100 000 km

990 Kč (VIP) 1 200 Kč

920 000 Kč 1 173 000 Kč

11 243 Kč 13 935 Kč

Výkon

Palivo

Převodovka

Záruka roky

Záruka km

Hodinová sazba servis

Ceníková cena bez DPH

Měsíční splátka (příklad)

„Evropské“ SUV

*Prodlouženou záruku je možno dokoupit.
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