
Coupe (kupé)

Convertible (kabriolet)

Platné od 1.1. 2013.

Doporučené maloobchodní ceny jsou uvedené s DPH a platné pro vozy modelového roku 2013. Chevrolet Central and Eastern Europe si vyhrazuje všechna práva na případné změny cen a specifikací. 

Podrobnější informace získáte u svého prodejce Chevrolet Camaro nebo na www.chevrolet.cz .

6,2 V8 298 kW / 405 k AT 1 204 500 Kč
6,2 V8 318 kW / 432 k MT 1 154 000 Kč

CENÍK

6,2 V8 298 kW / 405 k AT 1 074 500 Kč
6,2 V8 318 kW / 432 k MT 1 024 000 Kč

ZNOVUZROZENÁ LEGENDA

Úplně nový model Chevrolet Camaro je legendou znovuobjevenou pro moderní dobu. Převratný design 
a moderní technologie z něho činí sportovní vůz 21. století. 

Žádné kompromisy v designu. Žádné technologické ústupky.  
Kupé nebo kabriolet, v každém z nich objevíte syrovou sílu, charakteristický styl poutající pozornost a 

v samotném jádru toho všeho - čistého a nespoutaného 
ducha legendy jménem Camaro.



Platné od 1. 1. 2013.

Interiér MOJAVE -  kožená sedadla ve světle hnědé barvě, světle hnědé prošívání 
na volantu, řadicí páce, panelu dveří a středovém panelu 13 500 Kč

Výškově a podélně nastavitelný volant

Zadní vyhřívané sklo
Ochranné lišty prahů

Zabezpečení proti krádeži - alarm

Bluetooth
Tempomat

Přední maska, přední a zadní nárazník ve sportovní úpravě, přední nasávání vzduchu, chlazení brzd

Dálkové centrální zamykání
Bezklíčový vstup a tlačítko Start (pouze s automatickou převodovkou)

Boston Acoustics® prémiový audio systém s přehrávačemMP3, 245W, se zesilovačem

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým tmavnutím

Integrovaný 7" plnobarevný dotykový displej s parkovací kamerou

Ovládání rádia na volantu

Elektricky sklopná, ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie, na straně řidiče s automatickým tmavnutím

9 reproduktorů (8 reproduktorů kabriolet)

USB port

Odhlučnění motoru v přední kapotě s logem Chevrolet
Elektrická přední okna s aut. stahováním  

Interiér INFERNO - černý kožený interiér s oranžovými prvky Inferno, oranžové 
obšívání na volantu, řadicí páce, panelu dveří, středovém panelu a sedadlech. 13 500 Kč

6 airbagů (kupé) - přední, boční, okenní; 4 airbagy (kabriolet) - přední, boční
Hurst® - zkrácené dráhy řadicí páky 

TAPshift - řazení převodovky na volantu páčkami (pouze automatická převodovka)

Palubní počítač

Koberce
Xenonové světlomety s obrysovým denním svícením

Zadní spojler s integrovanou anténou (kabriolet)

Klimatizace s pylovým filtrem

Samosvorný diferenciál
Brembo 4pístové brzdy 

Dvojitý výfuk s chromovými koncovkami

Interiérové osvětlení s postupným stmíváním

Zadní světlomety sportovní s LED optikou

Elektricky nastavitelná přední sedadla v 6 směrech

Tónovaná skla

Sportovní podvozek - upravené tlumiče, pevné stabilizační tyče na přední a zadní nápravě pro lepší odezvu řízení a ovládání

Systém monitorující tlak v pneumatikách

Boční prahy
Ochranné lišty prahů

Kožená sedadla s jemnou perforací

Kryt zavazadlového prostoru (jen kabriolet)

Elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem

Kožený volant s posilovačem řízení s variabilním účinkem

Vyhřívaná přední sedadla

Sportovní pruhy 13 500 Kč

Metalíza 20 500 Kč
Volitelná výbava

24 500 Kč

Odkládací prostor ve středovém panelu s loketní opěrkou 
Uzamykatelná přihrádka  

Držák nápojů vpředu
Kotvící body pro dětskou sedačku na zadních sedadlech

25 500 Kč

Leštené 20" disky z lehkých slitin 13 500 Kč

4 přístrojové ukazatele na středové konzole - tlak oleje, teplota oleje, napětí baterie, teplota kapaliny v převodovce 
Sportovní sedadla s nastavitelnými hlavovými opěrkami 

20" disky kol z lehkých slitin
Sada na rychlou opravu kol

    Head-up display - displej promítaný na přední sklo do zorného pole řidiče

Zadní parkovací senzor

Prémiová barva - Červená Crystal, Žlutá Rally, Oranžová Inferno, Modrá Ray

Střešní okno (jen pro kupé)

Speciální edice Hot Wheels® pro kupé -  modrá metalíza Kinetic Blue; lakované 
boční prahy; černé pruhy a průsvitný ohňový polep na zadních blatnících; 20” černá 
lakovaná kola; přední mřížka chladiče ze ZL1; Hot Wheels® loga vpředu, vzadu a pod 
logem Camaro na předních blatnících; Hot Wheels® loga ve spodní části koženého 
volantu, na prazích dveří řidiče a spolujezdce a vyšitá na předních sedadlech; černá 
kožená sedadla a palubní deska s červenými švy; černé metalické výplně na palubní 
desce a výplních dveří; prémiové přední koberečky; zvýrazněné pruhy žáber na boku 
a černý kryt motoru. 152 000 Kč

Doporučené maloobchodní ceny jsou uvedené s DPH a platné pro vozy modelového roku 2013. Chevrolet Central and Eastern Europe si vyhrazuje všechna práva na případné změny cen a specifikací. 
Podrobnější informace získáte u svého prodejce Chevrolet Camaro nebo na www.chevrolet.cz .

Standardní výbava

StabiliTrak - systém elektronické kontroly stability ESC, ABS, brzdový asistent BAS, rozdělovač brzdné síly EBD, asistent rozjezdu do kopce HSA


