NISSAN GT-R

GT-R
MOTOR
3,8 L V6 se dvěma turbodmychadly - 419 KW
(570 K)
3,8 L V6 se dvěma turbodmychadly - 441 KW
(600 K)

GT-R

BLACK
EDITION

PRESTIGE

TRACK
EDITION

NISMO

Ceníková cena

2 937 000 Kč

3 098 000 Kč

3 148 000 Kč

3 528 000 Kč

-

Ceníková cena

-

-

-

-

5 779 500 Kč

SPOTŘEBA PALIVA
EMISE CO2

PŘEVODOVKA
GR6 6stupňová dvouspojková
GR6 6stupňová dvouspojková

14,0 l/100 km
316 g/km
14,4 l/100 km
325 g/km

BARVY
Metalické

Premium*

27 500 Kč

55 000 Kč

Bílá Storm

Šedá Gun

Černá Pearl

Stříbrná Ultimate

Oranžová Katsura

QAB

KAD

GAG

KAB

EBG

Dostupnost některých verzí je limitovaná, pro přesné informace o dostupnosti prosím kontaktuje prodejce Nissan.
*Verze Nismo je dostupná pouze ve Stříbrné Ultimate (KAB).

GT-R
● Dvojice vačkových hřídelí v hlavě válců s
plynulým časováním sacích ventilů
● DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT
run-flat letní pneu plněné dusíkem
● Elektronická kontrola trakce
● GR6 6stupňová dvouspojková převodovka se 3
volitelnými režimy
● Kotoučové brzdy Brembo® – průměr
390 mm vepředu a 380 mm vzadu
● Systém tlumičů Bilstein® DampTronic se třemi
režimy volitelnými řidičem
● ATTESA E-TS pohon všech kol (4WD) s
patentovanou zadní nezávislou převodovkou s
integrovaným
diferenciálem a rozdělovací převodovkou 4WD
● Dvojitá koncovka výfuku
● Digitální audiosystém BOSE se systémem
potlačení hluku Active Noise Cancellation
(přehrává CD,
MP3/WMA/AAC, MP4/DivX, DVD)
● Sdružené elektronické přístroje v analogovém
stylu s multifunkčním palubním počítačem a
digitálním
ukazatelem zařazeného rychlostního stupně
● 8" palcový displej navigačního systému, slouží
také pro nastavení vozu a zobrazuje jízdní
informace
● Kůží potažený volant s pádly řazení
● 20" kola RAYS s 10 paprsky

BLACK EDITION
(GT-R +)

● Dvoubarevná kožená sedadla
Recaro®
● Volitelný karbonový spoiler
(110 000 Kč)

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
PRESTIGE
TRACK EDITION

(Black Edition +)

● Palubní deska čalouněná kůží Nappa
● Prémiové kožené čalounění interiéru ve 4
různých barvách (černá, hnědá, červená,
šedá)

● Dvoubarevná kožená sedadla Recaro®
● Exkluzivní 20" 6paprsková kovaná kola
RAYS NISMO v černém provedení, šířka
předních pneumatik 10,0" , šířka zadních
pneumatik 10,5"
● NISMO přední nárazník
● Zesílená karoserie a podvozek pro jízdu
na okruhu
● Track Edition označení verze
● Nastavení podvozku NISMO – Zlepšení
ovládání vozu na okruhu, přímější zpětná
vazba
● Karbonový spoiler

NISMO
(Track Edition +)*
● Výkonnější motor - 441kW (600 k)
● Karbonová sedadla v kombinaci kůže-alcantara
● Volant potažený alcantarou a červeně vyznačeným středem
● Nismo diagnostika
●Nismo úpravy karoserie z karbonu: nárazník, boční prahy,
víko zavazadelníku, spodní kryt motoru
● Karbon-keramické brzdy
● Karbonová střecha

● Volitelné karbonové víko zavazadelníku
( 50 000 Kč)
● Volitelná karbonová přední sedadla
( 220 000 Kč)

● Audio and

Dostupnost některých verzí je limitovaná, pro přesné informace o dostupnosti prosím kontaktuje prodejce Nissan.
*Pro Nismo nejsou k dispozici boční a hlavové airbagy.

Ceny jsou platné od 25.5.2020 do odvolání nebo vydání nového ceníku.

