CORVETTE Stingray
ЦЕНИ И ОБОРУДВАНЕ

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

CORVETTE STINGRAY – RED EDITION
6.2L V8 8AT

CO2 емисии (комб.)

Нетна Цена

ДДС

ЦЕНА 1

284 g/km 2

158,800 лв

31,700 лв

190,200 лв

ДВИГАТЕЛ

6.2L V8 8AT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

Двигател
Скоростна кутия
Тип гориво
Обем
Ход
Диаметър
Компресия на двигателя
Система за впръскване на горивото
Мощност
Въртящ момент
Максимална скорост
Ускорение, 0-100 км/ч
Конфигурация на цилиндрите
Клапани
Разпределителен вал
Спортнa активна изпускателна система
Система на маслото – сух картер
Охладителна система, скоростна кутия

6.2L V8 директно инжекционно впръскване, клапани с променлива геометрия и технология за
деактивиране на цилиндрите
8-степенна, автоматична, с лопатки на волана
Бензин
6162 ccm
103,2 мм
92,0 мм
11.5 : 1
Директно впръскване на горивото под високо налягане
466 hp (343 kW) @ 6000 rpm
630 Nm@4600 rpm
290 km/h
4,2 секунди
8 цилиндъра, V-образно
2 клапана на цилиндър
С клапан за въздух
⚫
⚫
⚫

⚫ Стандартно
— Неналично
(AT) Автоматична скоростна кутия
(MT) Механична скоростна кутия
1.
Всички цени са с включен ДДС и имат индикативна стойност. Производителят и Блимус ЕООД запазват правото си да изменят едностранно и без предварително уведомление ценовите стойности на своите продукти и услуги. Посоченото
ценообразуване e изчислено при фиксиран курс на БНБ 1 EUR = 1.95583 BGN и има единствено за цел да послужи за ориентир на клиентите и не представлява оферта по никакъв параметър.
2.
Всички данни са за базовия модел със стандартно оборудване. Калкулацията за разход на гориво, съобразно директива 2007/715/EU (NEDC) е базирана на собствено тегло, измерено съобразно неговите директиви. Добавянето на
допълнително оборудване може да доведе до леко увеличаване на разхода на гориво и CO2 емисии. Данните за емисиите на CO2 не се отнасят за специфични превозни средства и не са част от търговската оферта.

ШАСИ И ОКАЧВАНЕ

6.2L V8 8AT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

Задвижване
Кормилна система
Окачване
Brembo® спирачки с 4-бутални спирачни апарата, вентилирани дискове с
канали, 345 мм предни, 338 мм задни
Контрол на старта
Избираем режим на шофиране с пет вида: Weather, Eco, Tour, Sport, Track
Ел. диференциал с ограничено приплъзване
Охладител, заден диференциал

Задно задвижване
Електрическа, корона и пинион, със сервотроник
Magnetic Selective Ride Control™ окачване
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ

6.2L V8 8AT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

Енергийна ефективност
Екологична категория
Разход на гориво, в града
Разход на гориво, извън града
Разход на гориво, комбиниран
CO2 емисии, в града
CO2 емисии, извън града
CO2 емисии, комбинирани 3

G
Eвро 6
19.5 л/100км
8.3 л/100км
12.4 л/100км
445 гр/км
189 гр/км
284 гр/км

⚫ Стандартно
— Неналично
(AT) Автоматична скоростна кутия
(MT) Механична скоростна кутия
3.
Всички данни са за базовия модел със стандартно оборудване. Калкулацията на разход на гориво, съобразно 2007/715/EU (NEDC), е базирана на собствено тегло, измерено съобразно неговите директиви. Добавянето на
допълнително оборудване може да доведе до леко увеличение на разхода на гориво и CO2 емисии. Данните за CO2 не се отнасят за специфични превозни средства и не са част от търговската оферта. Всички цени се предлагат като
цени на дребно за модел година 2019, с вкл. 20% ДДС.

ПАКЕТИ

RED EDITION

ДВИГАТЕЛ

6.2L V8 8AT

RED PACKAGE
- Състезателни спортни седалки
- Червени предпазни колани
- Заден спойлер и външни огледала за задно виждане в Carbon Flash
(неналично за черен цвят на екстериор)
- Емблеми в изпълнение „Carbon Flash”
- Червени спирачни апарати
- Интериор: Карбон
- Черна напа кожа за седалки, волана и скоростния лост
- Черни алуминиеви джанти с червени линии: предни 19х8.5 J; задни 20х10.0 J

⚫

Z51 PERFORMANCE PACKAGE
- Спортна активна изпускателна система
- Сух картер
- Охладителна система за скоростната кутия
- Magnetic Selective Ride Control™ окачване
- Brembo® спирачки с 4-бутални спирачни апарати, вентилирани дискове с
канали, 345 мм предни, 338 мм задни
- Ел. диференциал с ограничено приплъзване
- Охладителна система за задния диференциал
- Performance Traction Management™
- Michelin® Pilot® Super Sport ZP летни run-flat гуми - предни P245/35 ZR19; задни
P285/30 ZR20

⚫

ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

ДВИГАТЕЛ

6.2L V8 8AT

КОМФОРТ
Безключов достъп и старт-бутон
Дистанционно стартиране на двигателя
Кормилна колона – телескопична, 4 степени на ел. регулиране
Мрежа за багажното отделение
Покривало за багажното отделение
Ел. стъкла (автоматично спускане/вдигане) шофьор и пасажер
Дистанционно отключване на заден капак
Вакуумно затваряне на заден капак

⚫ Стандартно

— Неналично

(AT) Автоматична скоростна кутия

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

(MT) Механична скоростна кутия

ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

ДВИГАТЕЛ

6.2L V8 8AT

Бутон за отваряне на преден капак
Директно зареждане на горивото (без капачка)
Осветление: за интериора (насочване), за товарен отсек и жабката
Предна паркинг-камера с вкл. наблюдение на бордюра
Задна-паркинг камера
Стъкла, леко тонирани соларни
Чистачки, предни с интервал
Автопилот
Състезателни спортни седалки
Червени предпазни колани
Релефно лого с кръстосани флaгове
Шофьорска и пасажерска седалки 8 степени на ел. регулиране (височина,
наклон, плъзгане и лягане)
Ел. страници на седалките и ел. ломбални опори, шофьор
Подгряване и обдухване на шофьорска и пасажерска седалки
Двузонов климатроник с отделно управление за пасажера
Система за филтриране на въздуха с филтър за полени
Ел. обезмъглител – задно стъкло
Сензор за влажност – предпазване от замъгляване на задното стъкло

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

АУДИО-СИСТЕМА И КОМУНИКАЦИИ

Chevrolet MyLink с 3D навигация, 8"цветен сензорен екран с висока резолюция,
включва AM/FM стерео, DAB+, три USB порта, слот за SD карта, допълнителен
аудиопорт и разпознаване на глас
Смартфон интеграция чрез Apple CarPlay™ и Android Аuto™ 4
Digital Audio Broadcast (DAB/DAB+/DMB-R); Скрита антена
BOSE® Premium audio - Centerpoint® Surround Sound с 10 високоговорителя и
AudioPilot® технология за компенсиране на шума
Bluetooth® за телефон и звук
Информационен център за шофьора с 8” цветен дисплей с висока резолюция и
възможност за конфигуриране
Контрол от волана за звук, гласово разпознаване и информационен център за
шофьора 5
Пълноцветен ‘Head-Up’ дисплей, с възможност за конфигуриране
OnStar® с 4G LTE и вграден Wi-Fi хотспот 6

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫ Стандартно
— Неналично
(AT) Автоматична скоростна кутия
(MT) Механична скоростна кутия
4.
Интерфейсите са продукт на Apple и Google и важат техните условия и декларация за поверителност. Изисква се съвместим смартфон и приложим план данни. Android Auto™ смартфон с Android Lollipop 5.0 OS или по-висок; Apple
CarPlay™ изисква iPhone 5 или по-нов модел. Пълен списък на поддържаните приложения може да намерите на Apple.com/ios/carplay и Android.com/auto. Моля, отбележете, че наличността на приложения може да е различна за
различните пазари.
5.
Гласовото разпознаване е налично на следните езици: английски, френски, немски, холандски, италиански, полски, датски, турски, руски, португалски и испански.
6.
Услугите на All OnStar и Wi-Fi services ще спрат да бъдат на разположение на 31.12.2020 г. След тази дата никакви пробни периоди или абонаменти, вклюително услугите за спешни случаи няма да бъдат достъпни. Някои функции не
са достъпни във всички държави в чужбина, или по време на покупката. Услугите OnStar® се доставят от OnStar® Europe Ltd и изискват акаунт. Услугите OnStar® изискват активиране и са предмет на покритието на мобилната мрежа и
наличност. Услугите Wi-Fi services се предлагат от избран мобилен оператор и изискват допълнителен акаунт. Пробният период за Wi-Fi е ограничен времево и като капацитет. След това се начисляват такси. Абонаментът за OnStar®
пакети може да бъде различен от услугите, включени в безплатния пробен период. Свържете се с Вашия дилър за детайли по достъпността, мрежово покритие, спицификации, дължината на безплатния период и такси.

ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

ENGINE
ЗАЩИТА ОТ КРАЖБА

6.2L V8 8AT

Ел. система за защита от кражба – неоторизирано влизане, със сигнал
Сензор за наклон нa превозното средство, против кражба
Сензор за движение в купето, против кражба
Thatcham-одобрени системи за сигурност
Самозахранваща се аларма
Осигурителна система против кражба

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

СИГУРНОСТ
Въздушни възглавници – шофьор и пасажер, предни и странични
Система за измиване на предни светлини
Система за контрол на налягането в гумите
Предпазни колани, 3-точкови, за всички позиции, вкл. пристягане на предпазен
колан за шофьор и пасажер
Изключване на въздушна възглавница, пасажер (автоматично)
Performance Traction Management ™

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

ЕКСТЕРИОРНО ОБОРУДВАНЕ

Външни огледала, ел. регулиране, подгряване и автоматична бленда
Заден спойлер – цвят на купето
Заден спойлер и външни огледала за задно виждане в изпълнение „Carbon
Flash” (неналично за черен цвят на екстериор)
Дневни светлини
Високоинтензивни ксенонови предни светлини – къси и дълги с LED подсвет
Цвят рамки на предни светлини, тъмен хром
Задни светлини - LED осветление
Емблеми в изпълнение „Carbon Flash”
Екстериорно оборудване/край на ауспуховите тръби–в изпълнение „Carbon Flash”
Червени спирачни апарати
Подвижен панел на покрива, изработен от карбон в цвета на купето

⚫ Стандартно

— Неналично

(AT) Автоматична скоростна кутия

(MT) Механична скоростна кутия

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

ДВИГАТЕЛ
ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ

6.2L V8 8AT

Букси - 12 V
Волан с равна долна част и скоростен лост тапициран с кожа
Двойни сенници – осветени oгледала, шофьор и пасажер
Вътрешно огледало за задно виждане, автоматична бленда
Отделениe за багаж с подлакътника и зад екрана за инфотеймънт
Ел. жабка, заключваща се
Стелки, мокет
Таван облицован във велур
Облицовани във велур А и В конзоли, горни части на интериора и сенници
Интериор: Пакет Карбон

ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

ДВИГАТЕЛ
ЕКСТЕРИОРЕН ЦВЯТ

6.2L V8 8AT

Black
Arctic White

⚫
⚫

Black

⚫ Стандартно

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

— Неналично

(AT) Автоматична скоростна кутия

Arctic White

(MT) Механична скоростна кутия

ОБОРУДВАНЕ

RED EDITION

ДВИГАТЕЛ
ИНТЕРИОРЕН ЦВЯТ

6.2L V8 8AT

Черна напа кожа на седалките, волан и скоростен лост с велурен микро-фибър

⚫

ДЖАНТИ

Черни алуминиеви джанти с червени линии: предни 19 X 8.5 J; задни 20 X 10.0 J
Michelin® Pilot® Super Sport ZP летни run-flat гуми - предни P245/35 ZR19; задни
P285/30 ZR20

⚫
⚫

ГАРАНЦИЯ
3-години или 100.000 км пълна гаранция
6 години гаранция срещу корозия

⚫
⚫

РАЗМЕРИ 7

RED EDITION

ДВИГАТЕЛ

6.2L V8 8AT

Собствено тегло
Разпределение на теглото (отпред /отзад)
Брой места
Размер багажник (л)

11.50 м

1,239 mm

70 л

⚫ Стандартно
7.

1,592 кг
50% / 50%
2 места
425 L

— Неналично

1,600 mm

2,710 mm

1,564 mm

1,872 mm

4,492 mm

1,872 mm

(AT) Автоматична скоростна кутия

(MT) Механична скоростна кутия

Масите и размерите са измерени съобразно действащите регулации произтичащи от директива (EU) No 1230/2012.

CHEVROLET УСЛУГИ
Дали сте на пътя или вкъщи, наш партньор на Chevrolet ще е налице, за да Ви предложи персонална помощ. Разчитайте на нас, за да организирате посещение на
сервиз, да отговорим на Вашите въпроси относно Вашия нов Chevrolet и да осигурим Вашата удовлетвореност от притежавания от Вас автомобил. Моля посетете
www.chevroleteurope.com.

ГАРАНЦИЯ
Като собственик на Chevrolet, Вие не очаквате нищо по-малко от специално обслужване и защита. Което е причината Вашият нов Chevrolet да пристига при Вас с
пълна гаранция за 3 години или 100 000 км (което обстоятелство настъпи първо), плюс 6 години гаранция против корозия, всичко подкрепено от опитния ни екип, който
ще разгледа всеки проблем със старание и грижа. За повече детайли, моля обърнете се към вашия дилър.

ШЕВРОЛЕТ ПЪТНА ПОМОЩ
При спешен случай, помощта е само на един телефонен разговор разстояние. Свържете се с Chevrolet Roadside Assistance и ние ще дойдем при Вас колкото е
възможно по-бързо – 24 часа на ден, 365 дена в годината. Ако не сме в състояние да Ви върнем обратно на пътя, ще Ви закараме до най-близкия партньор на
Сhevrolet. Chevrolet Пътна помощ е Ваш безплатно за период от 36 месеца от датата на първа регистрация. Попитайте вашия местен Chevrolet партньор за детайли.

PLEASE NOTE:

The prices and information contained in this brochure were accurate at the time of going to press (January 2019). Availability, technical features and
equipment provided on our vehicles can vary from one market to another and may change without prior notice. The vehicles shown in this brochure are
for illustration purposes only. European specifications may vary. Some illustrations feature equipment that is not included in every model. The colors
printed in the brochure only approximate actual colors. Information on recycling design and End of Life Vehicles (ELV) can be found on
chevroleteurope.com. For precise information on the equipment provided on our vehicles, please contact your local Chevrolet sales and service
specialist. This material shall not be reprinted, in whole or in part, without the express written permission of General Motors. We have tried to make this
catalogue comprehensive and factual. We reserve the right, however, to make changes at any time, without notice, to prices, colors, materials,
equipment, specifications, models and availability. Specifications, dimensions, measurements, ratings and other numbers in this catalogue and other
printed materials provided at the dealership or affixed to vehicles are approximates based upon design and engineering drawings and prototypes and
laboratory tests. Your vehicle may differ due to variations in manufacture and equipment. Since some information may have been updated since the
time of printing, please check with your Chevrolet Partner for complete details. Any variations in colors shown are due to reproduction variation in the
printing process. Chevrolet reserves the right to lengthen or shorten the model year for any product for any reason, or start and end model years at
different times. Please note that not all trims, colors or options might be available in your market. Please check with your nearest Chevrolet Partner for
availability.

© 2019 General Motors. All rights reserved. www.chevroleteurope.com, Cadillac Europe GmbH, a company registered
under the laws of Switzerland and having its registered office at Boulevard Lilienthal 6, 8152 Glattpark

www.bg-cadillac.com
Cadillac Europe GmbH, Boulevard Lilienthal 6, 8152 Glattpark, Zurich (Switzerland)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички цени са с включен ДДС и имат индикативна стойност. Производителят и Блимус ЕООД
запазват правото си да изменят едностранно и без предварително уведомление посочените
индикативни цени на своите продукти и услуги. Посоченото ценообразуване e изчислено при
фиксиран курс на БНБ 1 EUR = 1.95583 BGN и има единствено за цел да послужи за ориентир на
клиентите и не представлява оферта по никакъв параметър. Производителят и Блимус ЕООД ще
положат всички необходими усилия информацията касаеща предлаганите продукти и услугите,
тяхното ценообразуване, условията на доставка и др. да бъде достоверна, ясна и актуална, но не
поемат отговорност за евентуални пропуски, неточности или изменения. Разполагаемост,
технически параметри и оборудване на нашите автомобили могат да варират във времето.
Показаните автомобили в тази брошура служат единствено за илюстрация. Европейските
спесификации могат да се изменят. Някои от показаните параметри и оборудване може да не е
вече на разположение. Цветовете на принтираните илюстрации ще се различават в различна
степен от реалните.

FINDNEWROADS™
(BG)

CHEVROLETEUROPE.COM

