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Nová Corvette C8 Stingray 2020, výbavové stupně :
*platí pro US modely – EU specifikace mohou být rozdílné
*ceny pro Evropské modely budou rozdílné o CLO, EU homologační tovární úpravy a EU homologační poplatky

1LT – startovací cena základního provedení $59,995
Základní model Corvette C8 Stingray obsahuje :






Motor 6.2L Small Block V-8 LT2, produkující dle normy SAE 490 koní (365 kW) a 465 lb-ft krouticího
momentu (630 Nm)



8 rychlostní dvouspojkovou automatickou převodovku s možností řazení pádly na volantu



GT1 sedadla stavitelná v 8 směrech a potahem v kůži Mulan



Odnímatelný střešní panel v barvě vozu



Přední a zadní kotoučové brzdy Brembo se systémem E-boost, čtyřpísté/dvoudílné třmeny vpředu a
čtyřpísté/jednodílné třmeny vzadu












Michelin Pilot Sport ALS run-flat pneumatiky s monitoringem tlaku a teploty



Aktivní systém trakce s funkcí launch control



Bezklíčový vstup a startování tlačítkem



Volič jízdního režimu (Tour, Sport, Track, Weather, MyMode and Z-Made)



Dvou zónová klimatizace



Bezvíčkové hrdlo nádrže



Tempomat



Elektricky stavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka



Vnitřní úložné prostory ~ palubní přihrádka a prostor pod loketní opěrkou spojené se
systémem centrálního zamykání.
















zadní parkovací asistent včetně HD kamery



Elektrické dovírání víka zavazadlového prostoru.



Kůží obšitý volant s elektrickým nastavením horizontální i vertikální polohy.



Bose Premium zvukový systém s deseti reproduktory



8 palcový barevný dotykový displej s poslední verzí infotainmentu Chevrolet



12 palcový konfigurovatelný barevný palubní displej



Jednodotykové párování Bluetooth pomocí NFC (Near Field Communication)



Propojení pomocí Apple Car Play a Android Auto



Multifunkční volant



Zkušební doba pro systém OnStar na dobu jednoho měsíce



Elektrické ovládání oken



LED světla s automatickým systémem zapnutí



Filtrace vzduchu v kabině
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2LT – navýšení na $67,295
Zahrnuje většinu položek specifikace 1LT nebo je nahrazuje a navíc obsahuje :














Barevný head-up display



Elektrické ovládání bederních a bočních opěr



Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu



Vyhřívaná a ventilovaná sedadla



Vyhřívání volantu



Audio systém Bose Performance Series se 14 reproduktory



Navigační systém s aktuální dopravní situací



PDR - Záznamník jízdy



Dálkový ovladač brány/garáže



Elektricky sklopná zrcátka



Vnitřní zpětné zrcátko s promítáním pohledu zadní
kamery a funkcí automatického stmívání










Paměť nastavení sedadla řidiče a spolujezdce



Přední kamera



Sledování mrtvého úhlu



Bezpečnostní systém provozu za vozidlem



Pokročilý systém zabezpečení vozidla



Kotvící síť v zavazadlovém prostoru

3LT – navýšení na $71,945
Zahrnuje většinu výbavy 1LT a 2LT nebo je nahrazuje a navíc obsahuje :









Sedadla GT2 v kombinaci kůže Napa/Mulan a uhlíkového vlákna



Kůží obložený interiér

Semišové obložení stropu


Kožené obložení dveří
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Z51 Performance Package – $5,000
Populární výkonnostní paket Z51 zůstává cenově beze změny na úrovni $5,000 a pozvedává jakékoliv provedení
Corvette na vyšší úroveň. Tento paket zajistí novému modelu Stingray s motorem uprostřed zrychlení z 0-60 mph za
méně než 3 sekundy, téměř o sekundu rychleji než 2019 Corvette Stingray. Toto provedení s přidáním k paketu 1LT
můžete mít za méně než $65,000.

Paket Z51 poskytne navíc:









NPP Performance výfukový systém



Sportovní odpružení s manuálně stavitelnými sedly pružin



Elektronicky řízený samosvorný diferenciál



Přední spoiler



Zadní spoiler



Zvětšený průměr brzdových kotoučů se systémem E-Boost s Brembo čtyř pístovými jednodílnými třmeny
vpředu i vzadu s logem Z51







Michelin Pilot Sport 4S letní pneumatiky



Výkonnějším systémem chlazení



Specifické nastavení náprav



Otvory pro chlazení předních brzd

Hlavní prvky nadstandardní výbavy:
NPP Performance výfukový systém je za příplatek $1,195. Tento výfukový systém navyšuje výkon nového
modelu Stingray na SAE- 495 koní (369 kW) a 470 lb-ft (637 Nm) kroutícího momentu.

Inovativní systém zvedání přední nápravy, který si může uložit do paměti až 1 000 lokací pro automatickou aktivaci a
je k dispozici pro provedení 2LT and 3LT za $1,495.
Zdroj: Chevrolet.com
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