NISSAN GT-R

GT-R
SILNIKI

3,8l z podwójnym turbodoładowaniem V6
419 KW (570 KM)

3,8l z podwójnym turbodoładowaniem V6
441 KW (600 KM)

TYP SKRZYNI BIEGÓW

GT-R

BLACK
EDITION

Cena

527 000 zł

Cena

-

Zużycie paliwa
Emisja CO2

PRESTIGE

50TH
ANNIVERSARY

TRACK
EDITION

NISMO

558 000 zł

566 000 zł

590 000 zł

604 700 zł

-

-

-

-

-

915 000 zł

14,0 l/100 km
6-biegowa GR6 z podwójnym sprzęgłem

316 g/km
14,4 l/100 km
6-biegowa GR6 z podwójnym sprzęgłem

325 g/km

KOLORY
Metalizowany

Specjalny*

4 300 zł

Biały Storm
QAB

Szary Gun
KAD

50th Anniversary**

8 400 zł

Czarny Pearl

Srebrny Ultimate

Pomarańczowy Katsura

Niebieski Bayside

GAG

KAB

EBG

RCB

*Wersja Nismo dostępna wyłącznie w kolorze Srebrny Ultimate (KAB).
**Kolor Niebieski Bayside (RCB) dostępny wyłącznie w wersji 50th Anniversary trim.
1) Zużycie paliwa i emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie według tych samych procedur. Rzeczywiste
wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Lista silników w ofercie może być ograniczona dostępnością w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność oraz datę dostawy samochodu u Dealera Nissana.

GT-R
● Podwójne górne wałki rozrządu ze zmienną
fazą rozrządu zaworów dolotowych
● Opony letnie run-flat DUNLOP SP SPORT
MAXX 600 DSST CTT - napełnione azotem
● Elektroniczna kontrola trakcji
● 6-biegowa skrzynia biegów GR6 z podwójnym
sprzęgłem i z trzema trybami pracy do wyboru
● Hamulce tarczowe Brembo® na 4 kołach tarcze o średnicy 390 mm z przodu i 380 mm z
tyłu
● Układ Bilstein® DampTronic z 3 trybami pracy
do wyboru
● Napęd na cztery koła ATTESA E-TS (4WD) z
opatentowanym niezależnym układem
przeniesienia napędu transaxle obejmującym
skrzynię biegów, mechanizm różnicowy i
obudowę skrzynki rozdzielczej 4WD
● Dwie podwójne rury wydechowe z
chromowanym wykończeniem
● Cyfrowy system audio Bose® z układem
Aktywnej Kontroli Głośności (Active Noise
Cancellation), odtwarzacz CD, MP3, WMA, AAC,
MP4, DivX, DVD (z dyskiem twardym)
● Elektroniczny zestaw wskaźników wraz z
komputerem pokładowym i cyfrowym
wyświetlaczem wybranego biegu
● 8" ekran dotykowy systemu nawigacji i
systemu informacji o samochodzie
● Kierownica oraz dźwignia zmiany biegów
pokryte wysokiej jakości skórą w nowym
wzorze
● Specjalne przetłoczenia pokrywy silnika,
stalowe wzmocnienia rurowe drzwi bocznych
oraz kolumna kierownicy pochłaniająca energię
● 20" felgi RAYS z kutego aluminium, 10ramienne w kolorze "Hyper Blue Black Chrome"

BLACK EDITION
(GT-R +)

● Skórzane, dwukolorowe fotele
Recaro®
● Opcjonalnie spojler z włókna
węglowego
(CENA)

Wyposażenie podstawowe
PRESTIGE
50TH ANNIVERSARY

(Black Edition +)

(Track Edition +)*
● Mocniejszy silnik, 3,8 l z podwójnym
● Wykończenie deski rozdzielczej
●Ekskluzywny kolor specjalny dla 50th ● Skórzane, dwukolorowe fotele
turbodoładowaniem V6 - 441 KW (600
wysokiej jakości skórą NAPPA z jednego Anniversary Edition (Niebieski Bayside) Recaro®
● Ekskluzywne 20" felgi RAYS 6-cio
KM)
kawałka
● Oznakowanie wersji 50th
ramienne z kutego aluminium
● Fotele pokryte materiałem Alcantara
● Tapicerka skórzana wysokiej jakości
Anniversary:
● Przedni zderzak NISMO
● Koło kierownicy pokryte materiałem
● Przeprojektowane elementy nadwozia Alcantara z czerwonym znacznikiem
(czarna, pomarańczowa, czerwona,
• Białe pasy na masce, dachu oraz
oraz zawieszenia zapewniające lepszą
centralnego położenia
jasnoszara)
tylnej klapie bagażnika
stabilizacje na torze
● Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta
• Oklejenie 50th Anniversary z tyłu
● Emblemat Track Edition
skórą
pojazdu
● Zawieszenie NISMO
● System nawigacji i multimediów
● Emblemat 50th Anniversary z tyłu
● Tylny spojler z włókna węglowego
Nismo IT
● Turbosprężarka Nismo
pojazdu
● Pakiet elementów nadwozia Nismo
● Felgi w niebieskim kolorze z
wykonanych z włókien węglowych:
oznaczeniem 50th Anniversary
zderzak, progi boczne, płyta ochronna
● Ekskluzywne skórzane wykończenie
pod silnikiem
wnętrza w kolorze ciemnoszarym
● Pokrywa bagażnika z włókna
węglowego
● Kierownica w kolorze ciemnoszarym ● Opcjonalnie pokrywa bagażnika z
● Fotele przednie z włókna węglowego
włókna węglowego (6 200 zł)
● Oznaczenie 50th Anniversary na
● Ceramiczne hamulce z włókna
●
Opcjonalnie
fotele
przednie
z
włókna
tunelu środkowym
węglowego
węglowego (16 800 zł)
● Oznaczenie 50th Anniversary na
● Dach z włókna węglowego

prędkościomierzu
● Oznaczenie 50th Anniversary na
progach drzwi

samochód

*Dla wersji Nismo "boczne i kurtynowe poduszki powietrzne" nie są dostępne.

NISMO

TRACK EDITION

najlepszej cenie

Bezterminowy Nissan
Assistance

pojazdu

