
 

 

 

 

NOVÁ CORVETTE C8 STINGRAY - Evropský model 
V Praze dne  5.6.2020 

 

 

Vážení zákazníci, 

 

Tento produktový dokument obsahuje nejnovější informace k zahájení produkce Nové Corvette C8 Stingray 

pro Evropský trh.  

 

C8 Stingray v Evropě: 

1. Úvod 

2. Specifikace Corvette Stingray 

· Klíčové standardní prvky a funkce 

· Porovnání specifikace USA versus EU 

· Hlavní rozdíly C7 versus C8 

3. Zaváděcí Launch Edice 

 

 
( Obrázek je pouze ilustrační, finální EU specifikace se může lišit ) 



 

 

 

 

 

1. Úvod 

 

Není pochyb o tom, že nová Corvette C8 Stingray s motorem uprostřed je nejočekávanější a nejzajímavější 

Stingray než kdy dříve.  8.generace přináší řadu novinek do dlouhé historie hrdého jména Corvette, které 

zlepší jak výkonnost na trati, tak její použitelnost pro každodenní ježdění : 

 

- Změna konstrukce s umístěním motoru uprostřed vozu 

- K dispozici v konfiguraci s pravostranným řízením 

- Zatahovací hardtop střecha (Cabrio) 

- Standardní automatická převodovka s dvojitou spojkou 

- K dispozici je možnost systému zvedání přední nápravy  

- Komplexní sada asistenčních prvků včetně zadní kamery pro vnitřní zpětné zrcátko, ultrazvukový 

  parkovací asistent vzadu, výstraha bočního slepého úhlu a výstraha zadního křížného provozu 

 

Pokud jde o jízdní dynamiku a jízdu, evropští zákazníci sportovních vozů kladou důraz na úrovneň vybavení 

jejich auta. A majitelé Corvette rozhodně nejsou výjimkou. Na rozdíl od USA bude tedy v Evropě nová 

Corvette Stingray standardně dodávána s balíčkem Z51 a 2LT výbavovým paketem. 

 

 

Aby toho nebylo však málo, první produkční měsíce našeho nového super sportovního vozu budou 

vyhrazeny pro exkluzivní úvodní edici-Lauch Edition. Bude to plně vybavená Stingray se sportovně 

laděným designem, který umocní vnější a vnitřní designové prvky . 

 

 

Vypuknutí corona viru vedlo k zpoždění výroby a vývoje po celém světě a neušetřil bohužel ani Corvette. 

Očekáváme, že evropské verze dorazí na naše obchodní zastoupení v Evropě(ČR&SR) ve druhé polovině 

roku 2021. 

 

   



 

 

 

2. Specifikace Corvette Stingray 
 

Motor:  6.2L Small Block V8 LT2 

Převodovka:  8stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou 
 

Hlavní prvky standardní výbavy: 

- Bezklíčový vstup a startování pomocí tlačítka 

- Hliníková kola: přední 19x8,5 J; zadní 20x11,0 J 

- Carbon Flash exteriérové prvky (boční průduchy, přední a zadní mřížky) 

- Emblémy v Carbon Flash 

- Dvouzónová automatická klimatizace 

- Kožený vyhřívaný volant – el.stavitelný ve všech směrech  

- Vyhřívaná a odvětrávaná sedadla stavitelná v 8mi směrech 

- Elektricky nastavitelná bederní opěrky pro obě sedadla 

- Paměťový balíček 

- Vnější zpětná zrcátka  

-vyhřívaná, elektricky stavitelná, sklopná, elektrochromatická vč.směrového světla 

- Vnitřní zpětné zrcátko s promítáním zadní kamery 

- Přední parkovací kamera“Curb View“ a zadní parkovací kamera 

- Ultrazvukový zadní parkovací asistent 

- Varovný systém slepého úhlu a upozornění na zadní křížný provoz 

- Tempomat 

- Head-up displej 

- Záznamník údajů o výkonu-Performance Data Recorder 

- 12” barevná informační kaplička přístrojů 

- Volič režimu jízdy-Drive Mode Selector 

- Chevrolet Infotainment 3 s navigačním systémem a 8” barevným dotykovým displejem 

- Bose Performance audiosystéme se 14 reproduktory 

- Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu 

- Systém tísňového volání 

- Bezvíčkové hrdlo nádrže 

Z51 paket: 

- Z51 performance Brembo® brzdný systém  

- Z51 performance podvozek 

- Performance výfukový systém 

- Performance systém zadní nápravy 

- Electronic Limited Slip Differential (eLSD) – zadní el.diferenciál 

- Z51 přední splitter a zadní spoiler 

- Heavy-duty chladící systém 

- Michelin® Pilot® Sport 4S“high performance“ 245/35ZR19 vpředu a 305/30ZR20 vzadu, run-flat 

letní pneumatiky   

 



 

 

 

Porovnání US versus EU specifikace:  

 

  US EUROPE 
    

1LT  standard – 

    

2LT    

·   GT1 seats with Mulan leather   
·   GT2 and Competition seats with Nappa leather available   

· Heated steering wheel   

·   Heated and vented front seats   

·   Power lumbar and bolster adjustment front seats   

· Memory package   

·   Power-folding outside mirrors 

optional standard · Rear Camera Mirror 

·   Front parking camera with Curb View   

·   Side Blind Zone Alert   

·   Rear Cross Traffic Alert   

·   Head-Up Display   

· Performance Data Recorder   

·   Bose Performance Series with 14-speaker audio system   

· Navigation system   

·   Wireless mobile phone charging   
    

3LT    

·   GT2 seats with Nappa leather   

·   GT2 and Competition seats with Nappa leather available 

optional optional · Additional colors and custom leather-wrapped interiors available 

·   Suede-wrapped upper interior trim (headliner, roof)   

·   Leather-wrapped lower doors   

·   Yellow or Red stitching available on Jet Black interiors   
 

 

Z51 package 
 

·   Z51 performance Brembo® brakes   

· Z51 performance suspension   

· Performance exhaust   

· Performance rear axle ratio optional standard 
·   Electronic Limited Slip Differential (eLSD)   

·   Z51-specific front splitter and rear spoiler   

·   Heavy-duty cooling system   

·   Michelin® Pilot® Sport 4S 245/35ZR19 front and 305/30ZR20 rear,   

 high performance, run-flat, summer-only tires   

 

 



 

 

 

EU specifické prvky: 
 

- Filtr pevných částic   
- Systém tísňového volání 

 

 

Technická data C8 Stingray: 

 
 
Upozorňujeme, že EC typové schválení a datový certifikát COC ještě nejsou k dispozici. Konečné technické 
údaje, spotřeba paliva a hodnoty emisí CO2 budou sděleny, jakmile budou oficiálně potvrzeny a schváleny. 

 

 

C7 versus C8 hlavní rozdíly (Evropské specifikace):    

  

C7 

 

C8    
     

Magnetic Selective Ride Control  standard  optional 
     

Performance Data Recorder  optional  standard 
     

Badges in Carbon Flash  optional  standard 
     

Heated steering wheel  -  standard 
     

Power-folding outside mirrors  -  standard 
     

Rear Camera Mirror  -  standard 
     

Ultrasonic rear parking assist  -  standard 
     

Side Blind Zone Alert  -  standard 
     

Rear Cross Traffic Alert  -  standard 
     

Wireless mobile phone charging  -  standard 
     

Retractable hardtop with remote control  
- 

 
standard 

(Convertible) 
  

    
     

 
 

 

 C7 C8 
   

Transmission 7-speed manual 8-speed dual clutch 
   

Driver Information Center – color display 8” 12” 
   

Bose audio system – speakers 10/9 14 
   

Power bolster and power lumbar driver driver & passenger 
 

 



 

 

 

3. Launch Edition 

 

Startovní edicí nabízenou v prvních měsících produkce, bude plně vybavená Stingray-Launch Edition. 

Coupe i Convertible budou standardně vybaveny nadstandardní výbavou, jako je Magnetic Ride Control a 

nejvyšší výbavový stupeň interiéru, včetně prémiových detailů z uhlíkových vláken. 

 

Vnější design bude zvýrazněn Carbon-Flash prvky, jako jsou kola, zadní spoiler a vnější zpětná zrcátka. U 

verze Convertible budou navíc v Carbon-Flash zadní záhlavní gondoly včetně celé skládací pevné střechy.  

 

Verze Coupe budou vybaveny Performance sedadly, zatímco Convertible budou vybaveny sedadly GT2 .  
 

 
 

Launch Edition Startovací základní cena:  

 

C8 Czech Republic Czech Republic 

Stingray ( Kč vč.DPH ) ( Kč bez DPH ) 

Coupe 3LT      2 595 900 ,- 2 145 372,- 

Convertible 3LT      2 779 500 ,- 2 297 107,- 
  

Podrobné informace o Launch Edition, termín výroby a dodání, jeho variantách s podrobným 

ceníkem včetně případných prvků volitelné výbavy , budou ještě upřesněny. 

 

Podrobný seznam standardních prvků Launch Edition Coupe a Convertible najdete na následujících dvou 

stránkách. 

 



 

 

 

 

Launch Edition Coupe: 
 

Níže uvedené prvky výbavy standardem pro Launch Edition , později u sériové produkce jako příplatkové:  

 

FE4 - Performance podvozková soustava vč.Magnetic Selective Ride Control  

ERI - Balíček ochrany baterie 

3LT - 3LT výbavový paket 

FA5 - Vnitřní obložení z uhlíkových vláken 

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

ZYC - Carbon Flash exteriérové akcenty ( zadní spoiler a vnější zrcátka) 

AE4 – Competition sedadla ( Coupe ) 

 

Základní cena vč.výše uvedeného:    2 595 900,- Kč vč.DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Obrázek je pouze ilustrační, finální EU specifikace se může lišit )  

 

 

 



 

 

 

Launch Edition Convertible: 
Níže uvedené prvky výbavy standardem pro Launch Edition , později u sériové produkce jako příplatkové:  

 

FE4 - Performance podvozková soustava vč.Magnetic Selective Ride Control  

ERI - Balíček ochrany baterie 

3LT - 3LT výbavový paket 

FA5 - Vnitřní obložení z uhlíkových vláken 

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

ZYC - Carbon Flash exteriérové akcenty ( zadní spoiler a vnější zrcátka) 

D84 - Carbon-Flash zadní záhlavní gondoly včetně celé skládací pevné střechy(Convertible) 

AH2 - GT2 sedadla ( Convertible ) 

 

Základní cena vč.výše uvedeného:    2 779 500,- Kč vč.DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Obrázek je pouze ilustrační, finální EU specifikace se může lišit )  

 

Zpracoval:  

Michal Klement 

Vedoucí prodeje 

Tel. :   +420 775 225 555   ,   Email :   klement@unitedcars.cz 

United cars&services s.r.o.,Přípotoční 1519/10a, Praha10, CZ10100 

Jediný autorizovaný distributor a autorizovaný servis pro ČR 

www.corvette-praha.cz                         www.unitedcars.cz 
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