، ترى بها أوضح وتحس معها أكثر، في سيارات وكأنها جزء منك،التنقل الذكي من نيسان يدفع بك إلى األمام فقط
ً
ً
 ينقلنا-  يهدف التنقل الذكي من نيســان إلى مســتقبل أفضل.بدال عنك
وأحيانــا تقــوم هي بكل ذلك
،تتفاعــل معــك
ً
.إلى عالم أكثر أمانا واستدامة وإثارة

G T- R

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension of
you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even for you.
Nissan Intelligent Mobility is about a better future – moving us to a world that’s safer, more
sustainable, and exciting.

مركز اتصال العمالء اإلقليمي
،عزيزي العميل

ً
: الرجاء اتباع مايلي.مركزا لالتصال وتلقي الشكاوى
 أسسنا،من أجل تحقيق رضى العمالء
. اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك:1 الخطوة
: البريــد اإللكتروني،+971 4 600546666  هاتــف، يمكنــك التواصل مــع مركز نيســان اإلقليمي لخدمة اتصــال العمــاء، إذا لــم يســتطع المــوزع المحلــي الــرد علــى الشــكوى:2 الخطــوة
customercare@nissan-me.ae

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,

To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer Communication
Centre. Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae

/NissanME

/NissanME

/NissanMiddleEast

@nissanmiddleeast

nissan-me.com
2020

ً
االهتمام بالتفاصيل ،يضعك
دائما في المقدمة .نيسان جي تي آر® ُ 2020تعيد كتابة قوانين ديناميكا
ً
ً
جديدا ألداء
مفهوما
الهواء وتضع الهواء في صفك .نظام الدفع الرباعي " "®ATTESA E-TSيصيغ
السيارات الفائقة لالستمتاع بقيادة حماسية ال تنقطع على مدار المواسم األربعة ،وهو دليل على أنك
قادر على التفوق على السيارات المثيرة ذات المحركات المثبتة في المنتصف المصممة لمنحك القوة
ً
يدويا وكذلك صندوق خلفي .و هي بذلك تقنية
ولكن مع توفير أربعة مقاعد وصالون داخلي مصنوع
تكسر كل القواعد واألرقام القياسية وتقلب الموازين ،إنها تقنية تتحرك على أربع عجالت.
3 -- 22

وكيلك المحلــــي.
اســـــتشارة
الرجـــــــاء
الســــوق.
وكيلك
اســـــتشارة
الرجـــــــاء
لمتطلــــباتالســــوق.
تبع ًالمتطلــــبات
والميزاتتبع ًا
المواصفاتوالميزات
علىالمواصفات
تعديــــــالتعلى
قد تطــــرأ تعديــــــالت
المحلــــي.
Features
Features and
and specifications
specifications are
are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Question everything. Get better answers. The 2020 Nissan GT-R® rewrites the
laws of aerodynamics and makes the air your ally. ATTESA E-TS® All-Wheel
Drive redefines supercar performance to give you 4-season thrills. It proves
you can outperform purpose-built, mid-engine exotics, have 4 seats, a
handcrafted interior, and a trunk. This is tech that breaks rules and shatters
records. This is tech that moves.

ً
يدويا
لن ُتخطئ عيناك بهاء عتبة الصعود المميزة وأنت تدلف إلى السيارة لتجلس على المقاعد األمامية المخيطة
والمطعمة بجلد شبه األنيلين .وسوف تجد في كل مرة تقود فيها السيارة احتفاءً بنسخة الذكرى الخمسين من نيسان
®
ً
جي تي آر بداية من بطانة السقف المصنوعة من جلد Alcantara
ووصوال إلى مقياس السرعة ذي اإلصدار الخاص من
مقياس سرعة الدوران.
Step across signature kick plates and settle into hand-stitched semi-aniline leatherappointed front seats. From an Alcantara® headliner to a special-edition tachometer, every
drive is a celebration in the GT-R 50th Anniversary Edition.

نسخة الذكرى الخمسين المحدودة من نيسان جي تي آر® 2020

نحتفل بخمسين عام ًا من إثارة الحماس

2020 NISSAN GT-R® 50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

CELEBRATING 50 YEARS OF THRILLS

من غير المعتاد أن ترى سيارة نيسان جي تي آر فما بالك برؤية
نسخة الذكرى الخمسين التي ال شك أنها ستجذب إليك أنظار
الجميع .يأتي الجسم الخارجي لهذه السيارة ذات المكانة
األسطورية في ثالثة ألوان خارجية ،منها باي سايد بلو  -المعاد
استخدامه من جديد في هذه المناسبة خصيص ًا والذي يتميز
باللون األزرق الفريد على عجالت  20 ®RAYSبوصة من السبائك
المطروقةُ .
وتضفي اإلضافات الجديدة ،بداية من الصور
الجرافيك المستوحاة من سباقات السيارات وحتى حُ لتها
الجديدة التي تحمل شارة الذكرى الخمسين ،على السيارة
ً
حضورا أقوى ليس له مثيل.
نيسان جي تي آر الشهرية
A GT-R sighting is unusual. And seeing a 50th
Anniversary Edition is sure to draw crowds.
Befitting its legendary status, there are three
exterior colours, including Bayside Blue – brought
back for this special tribute – featuring a unique
blue colour on new 20” RAYS® forged-alloy wheels.
From a race-inspired graphics package to special
anniversary badging, the iconic GT-R serves up
even greater presence.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

نيسان جي تي آر® نيسمو

®

أفضل من األفضل

قوة كبح مشهود لها في السباقاتُ .نقدم إليك في هذه السيارة تكنولوجيا
مطورة من سباقات السيارات حيث نستخدم نظام مكابح السيراميك الكربونية
 ®Nissan/Bremboالذي سيمنح السيارة قوة كبح هائلة ومقاومة مُ َّ
عز َزة
لتخميد الحركة.
Competition-proven stopping power. Bringing technology
developed from racing, the Nissan Brembo® Carbon
Ceramic Braking System brings massive stopping power
and enhanced fade resistance.

NISSAN GT-R® NISMO

BEYOND ULTIMATE

ً
وزنا وأقوى
أفضل سيارة نيسان ،أفضل سيارة جي تي آر ،أفضل سيارة فائقة؛ ولكن ال حدود لها .فها هو عام  2020يُطل علينا بمفهوم جديد لنيسان جي تي آر – حيث تأتي أخف
استجابة وأكثر انسيابية .وربما ال تكون هناك كلمة نصف بها من هو أفضل من األفضل  -ولكن اسم جي تي آر نيسمو  2020يكفي.
ُتخبئ السيارة تحت غطاء المحرك قوة تصل إلى  600حصان مع تربو معدل من برنامج سباقات جي تي  3لتوفير استجابة أسرع على مختلف مستويات عدد لفات المحرك.
أما من الخارج ،فسقف السيارة وغطاء محركها ورفارفها مصنوعة من ألياف الكربون لتخفيف الوزن وخفض مركز الجاذبية ألسفل بالقرب من مركز السيارة مما يعزز الثباتها ويمنح
ً
فضال عن احتواء الرفارف األمامية على فتحات تهوية تدعم قوة الضغط السفلية الخاصة بديناميكا الهواء لتوفير الثبات عند المنعطفات الحادة.
المزيد من االستجابة عند المناورات .هذا
ً
ً
وزنا مع اإلطارات المصنوعة من
فائقا بفضل التغييرات المجراة على الهيكل الخارجي وعجالت نيسمو مقاس  20بوصة الجديدة األخف
يحقق التحكم في هذه السيارة مستوى
ً
فضال عن نظام التعليق المعدل.
المركب الجديد ذات التشبث المعزز
أما من الداخل ،فهي تحتفظ ببهائها ،حيث المقاعد ماركة  ®Recaroوعجلة القيادة المغلفة بجلد  ®Alcantaraالمزينة بخط من الجلد األحمر عند المنتصف في الجزء العلوي منها
إلى جانب اللون األحمر المميز لنيسمو الذي يُزين جميع أرجاء المقصورة ،بما في ذلك المقاعد الخلفية ،وكذلك واجهة مقياس سرعة الدوران وناقل الحركة ومقابض األبواب.

Ultimate Nissan vehicle, ultimate GT-R, ultimate supercar. And yet, it will never be enough. For 2020, the GT-R has been
refocused – lighter, more responsive, with enhanced aerodynamics. There may not be a word for beyond ultimate – but there
is the 2020 GT-R NISMO. Under the hood, 600 horsepower is now more accessible, with retuned turbos from our GT3 racing
program providing quicker response across the rpm range.
On the outside, the new carbon-fiber roof, hood, and fenders reduce weight and bring the
centre of gravity lower, closer to the centre, enhancing stability and providing more responsive
handling. New vents on the front fenders increase aerodynamic downforce for sharper turn-in.
Taking advantage of the exterior changes, new, lighter 20" NISMO wheels, new compound tires
with greater grip, and a retuned suspension take
handling to the next level. Inside remains just as
®focused, with Recaro® seats, an Alcantarawrapped steering wheel with a red leather stripe
at 12 o’clock, and signature NISMO red throughout
the cabin, including the seatbacks, tachometer
face, shift lever, and door handle pulls.
عزم  481رطل  -قدم
481 lb-ft of torque
 0.26معامل مقاومة الهواء
0.26 coefficient of drag
عجالت نيسمو الفريدة ذات البرامق التسعة
NISMO unique 9-spoke wheels
مجموعة جسم السيارة من
ألياف الكربون الخاصة بنيسمو
NISMO carbon-fiber body kit
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

حصان HP

600

 نسخة السباقات- ®نيسان جي تي آر
®

روح نيسمو في كل قطعة
. حصان600  بتحسين شامل في األداء بفضل نيسمو بداية من محرك السيارة النيسمو جي تي آر الذي تبلغ قوته2020  من نيسان جي تي آر في عامTrack تتمتع نسخة
1
. من نيسان جي تي آر عبارة عن مزيج مثير من جمال الجي تي آر واألداء الفائق لجي تي آر نيسموTrack  فإن نسخة- أما عن القوة والتحكم والمكابح والشكل

NISSAN GT-R® TRACK EDITION

سقف جديد من ألياف الكربون
NEW CARBON-FIBER ROOF
يساعد تخفيف الوزن من األعلى على خفض مركز الجاذبية مما
ً
ً
.واتزانا أكبر عند االنعطافات
ثباتا أقوى
يحقق

A MASSIVE INJECTION OF NISMO

®

Reducing weight from the top lowers center of
gravity for greater stability and flatter cornering.

For 2020, the Nissan GT-R Track Edition enjoys a comprehensive performance
upgrade courtesy of NISMO, starting with the 600-horsepower GT-R NISMO engine.
Power, handling, braking, appearance – in every way the Nissan GT-R Track Edition is an
incredible blend of GT-R civility and GT-R NISMO ultimate performance.1

NEW WHEELS AND TIRES

عجالت وإطارات جديدة

 تشبث أقوى بفضل. بوصة20 وزن أخف غير معلق لعجالت نيسمو المسبوكة مقاس
.اإلطارات المصنوعة من المركب الجديد فائق األداء
Lighter unsprung weight from new NISMO 20" alloy wheels. Greater grip
from new-compound high-performance tires.

 مكابح سيراميك/ نظام تعليق معدل خاص بنيسمو معزز

ENHANCED NISMO-TUNED SUSPENSION
.تحكم معزز بفضل نظام التعليق المعدل الخاص بنيسمو
Enhanced handling from NISMO-tuned suspension.

NEW GT3 TURBO POWER

 الجديد3 قوة تربو جي تي

 الخاص بنيسان3  حصان من شواحن توربينية من برنامج سباقات جي تي600
600 hp from turbochargers from Nissan’s GT3 racing program.
. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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565

البراعة في كل جانب

ُتعتبر المقصورة الداخلية للسيارة جي تي آر تحفة فنية مكونة
من مزيج من المواد فائقة الجودة بداية من الدرزات اليدوية في
المقصورة وحتى لوحة العدادات المصنوعة من قطعة واحدة
ً
يدويا بعناية .أضف إلى ذلك
من جلد نابا المدبوغ المختار
النقوش الدقيقة على األطر األلومنيوم التي ُتعزز من ملمسها
والمقاعد الرياضية التي توفر للركاب الراحة والدعم مما يجعل
ً
ً
مثاليا لالستمتاع بكل لحظة فيها.
مكانا
السيارة

HORSEPOWER HORSEPOWER

MASTERY AT EVERY TOUCHPOINT
The GT-R’s interior is a masterful blend of premium
materials, from hand-stitching in the cabin to a
dashboard pad created from a single, hand-selected
Nappa leather hide. Subtle etching on the aluminum
bezels enhances their feel, while sport seats provide
comfort and support, creating an ideal place to take
it all in.
تطعيمات داخلية من األلومنيوم المشكل ً
آليا
Machined aluminum interior accents

بأيد ماهرة
أداء بارع
ٍ

ً
يدويا
تقليمات داخلية مطعمة بالجلد المخيط
Hand-stitched leather-appointed interior trims

تطعيمات داخلية من ألياف الكربون
Carbon-fiber interior accents

A SHARPER FOCUS ON DRIVING
Taking advantage of the capabilities of Nissan GT-R requires your attention,
but it should never feel like information overload. The GT-R’s intuitive
dashboard design makes access and use simpler, giving you more time to
focus on what’s important – the pure enjoyment of the drive.

تركيز أكبر على القيادة

إلطالق العنان لقدرات نيسان جي تي آر يجب أن تعيرها بعض االهتمام دون االنشغال
بفيض المعلومات؛ حيث ي ِّ
ُبسط التصميم البديهي للوحة معلومات جي تي آر إمكانية
ً
مزيدا من الوقت للتركيز على الجانب األهم أال وهو
الوصول واالستخدام ،مما يمنحك
االستمتاع المطلق بالقيادة.
مفاتيح نقل الحركة مدمجة
بعجلة القيادة
Steering wheel-mounted
paddle shifters
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق .الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.
subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

وحدة تحكم في الوسائط بقرص
التحكم في شاشة العرض

Display Commander
media controller

Features and specifications are

 5شاشات أداء قابلة
للتخصيص
5 customisable
performance screens

HANDCRAFTED PERFORMANCE

كل محرك من محركات جي تي آر تم تجميعه على يد أحد
المتخصصين  -يُسمى "تاكومي" – وهم مجموعة من الحرفيين
يشتهرون بتفانيهم في عملهم وحرفيتهم الفائقة ،وعدد التاكومي
الذين نالوا هذا الشرف في العالم كله خمسة فحسب ،وللوحة
الموضوعة على المحرك المكتوب عليها أسمائهم قيمة حقيقة.
ً
جهدا في كل محرك من هذه المحركات
فكما يقول أحدهم" :ال نألوا
آملين أن ُتقدم للعمالء المتعة واإلثارة التي ينشدونها".

كيمياء ديناميكا الهواء

ً
بدال من االنحصار في متطلبات الديناميكا الهوائية ،نيسان جي تي آر تطوع الهواء
كما تشاء  -فهو قوة ال يُستهان بها من قوى الطبيعة .ولهذا رُوعي في السيارة
كل تفصيلة من التفاصيل الخاصة بديناميكا الهواء .فعلى سبيل المثال،
ً
ً
كافيا لمهندسي جي تي آر
سببا
كان فقدان الطاقة بنسبة  %1حول القائم C
المتحمسين إلعادة تصميم القائم للتخلص من هذا الفقد في الطاقة.

.26Cd

Each GT-R engine is assembled by a single craftsman
– called “Takumi” – renowned for their dedication and
mastery. And with only five Takumis in the world
entrusted with the honor, the plaque on the engine
bearing their name has true significance. As one of the
Takumi says, “We put our souls into each engine,
”hoping to deliver that excitement to customers.
®

AERODYNAMIC ALCHEMY
Rather than being confined by the demands of aerodynamics,
the Nissan GT-R sculpts the air to its needs – becoming a
force of nature, as much as a force to be reckoned with. Every
aerodynamic detail was considered. A 1% energy loss around
the C-pillar was enough for the GT-R’s fanatical engineers to
redesign the pillar to create a cleaner design.

اختر اللون

CHOOSE YOUR COLOUR

برتقالي كاتسورا
Katsura Orange

أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات
Pearl White TriCoat

نسخة
نسخة
نسخة
الذكرى
®نيسمو
 الخمسينTRACK
BLACK
50TH
TRACK
PREMIUM EDITION ANNIV. EDITION NISMO®
بريميوم

BLACK LEATHER
HAI GRAY LEATHER
KURO NIGHT
LEATHER
RAKUDA TAN
LEATHER
RED AMBER
LEATHER
50TH ANNIVERSARY
LEATHER
BLACK/RED
LEATHER
NISMO® BLACK/RED
LEATHER

النسخة
السوداء

بارودي المع
Gun Metallic

نسخة
نسخة
نسخة
الذكرى
®نيسمو
 الخمسينTRACK
BLACK
50TH
TRACK
PREMIUM EDITION ANNIV. EDITION NISMO®

نسخة
نسخة
نسخة
الذكرى
®نيسمو
 الخمسينTRACK
BLACK
50TH
TRACK
PREMIUM EDITION ANNIV. EDITION NISMO®

نسخة
نسخة
نسخة
الذكرى
®نيسمو
 الخمسينTRACK
BLACK
50TH
TRACK
PREMIUM EDITION ANNIV. EDITION NISMO®

أحمر سادة
Solid Red

باي سايد بلو
Bayside Blue

جيت بالك بيرل
Jet Black Pearl

بريميوم

النسخة
السوداء

فضي سوبر رباعي الطبقات
Super Silver QuadCoat
بريميوم

النسخة
السوداء

بريميوم

النسخة
السوداء

جلد أسود
جلد رمادي هاي
جلد رمادي كورو نايت
جلد أسمر راكودا
جلد أحمر كهرماني
جلد الذكرى الخمسين
أحمر/جلد أسود
أحمر الخاص/جلد أسود
®بنيسمو

Standard

قياسي

Optional

اختياري

Nissan has taken care to ensure
that the colour swatches
presented here are the closest
possible representations of
actual vehicle colours. Swatches
may vary slightly due to the
printing process and whether
viewed in daylight, fluorescent or
incandescent light. Please see the
actual colours at your dealer.

حرصت نيسان على أن تكون نماذج
األلوان المعروضة هنا أقرب ما يكون
.إلى ألوان المركبات على أرض الواقع
 قد تختلف نماذج األلوان،ورغم ذلك
ً
قليال ألسباب طباعية وعند معاينتها
تحت ضوء النهار أو إضاءة متوهجة أو
 يُرجى زيارة أقرب وكيل، ولذلك.شديدة
.نيسان لتشاهد األلوان على طبيعتها

النسخة
السوداء

نسخة
نسخة
نسخة
بريميوم
الذكرى
®نيسمو
 الخمسينTRACK
BLACK
50TH
TRACK
PREMIUM EDITION ANNIV. EDITION NISMO®

BLACK LEATHER
HAI GRAY LEATHER
KURO NIGHT
LEATHER
RAKUDA TAN
LEATHER
RED AMBER
LEATHER
50TH ANNIVERSARY
LEATHER
BLACK/RED
LEATHER
NISMO® BLACK/RED
LEATHER

بريميوم

النسخة
السوداء

BLACK
PREMIUM EDITION

نسخة
الذكرى
الخمسين
50TH
ANNIV.

نسخة
TRACK

نسخة
®نيسمو

TRACK
EDITION NISMO®

بريميوم

النسخة
السوداء

BLACK
PREMIUM EDITION

نسخة
الذكرى
الخمسين
50TH
ANNIV.

نسخة
TRACK

نسخة
®نيسمو

TRACK
EDITION NISMO®

الشمواه/تطعيمات من الجلد األسود
االصطناعي بريميوم

جلد رمادي هاي شبه األنيلين
حزمة تصميم داخلي بريميوم

جلد رمادي كورو نايت شبه األنيلين
حزمة تصميم داخلي بريميوم

جلد أسمر راكودا شبه األنيلين
حزمة تصميم داخلي بريميوم

Black Leather/Synthetic-suede
Inserts Premium

Hai Gray Semi-aniline Leather
Premium Interior Package

Kuro Night Semi-aniline Leather
Premium Interior Package

Rakuda Tan Semi-aniline Leather
Premium Interior Package

جلد أحمر كهرماني شبه األنيلين
حزمة تصميم داخلي بريميوم

جلد الذكرى الخمسين شبه األنيلين
نسخة الذكرى الخمسين
50th Anniversary Semi-aniline
Leather 50th Anniversary

أحمر/جلد أسود
نسخة السباقات

الشمواه الصناعي/تطعيمات من الجلد األسود
األحمر النسخة نيسمو

Black/Red Leather
Track Edition

Black Leather/Red Synthetic-suede
Inserts NISMO

جلد أسود
جلد رمادي هاي
جلد رمادي كورو نايت
جلد أسمر راكودا
جلد أحمر كهرماني
جلد الذكرى الخمسين
أحمر/جلد أسود
أحمر الخاص/جلد أسود
®بنيسمو

Red Amber Semi-aniline Leather
Premium Interior Package

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

اختر طرازك المفضل

PREMIUM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بريميوم

 .8-liter twin-turbocharged V6 engine
3
Dual-clutch 6-speed transmission
ATTESA E-TS® All-Wheel Drive
20" RAYS® forged-alloy wheels
Dunlop® SP Sport MAXX® GT600 DSST CTT
high-performance run-flat tires
Nissan/Brembo® braking system
Bilstein® DampTronic® suspension system
Vehicle Dynamic Control (VDC) with
three driver-selectable modes
Titanium exhaust with exhaust
sound control
Multi-LED headlights with signature lighting
NissanConnect® 8" touch-screen display
Nissan Navigation System
NissanConnect® Services powered by
SiriusXM®
Apple CarPlay®
Driver-configurable Multi-Function
Display system
Leather-appointed front seats with
synthetic suede inserts
Bose® Premium Audio System
11 Speakers, including dual subwoofers
Active Noise Cancellation
Active Sound Enhancement

 لتر3.8  سعةV 	•محرك سداسي األسطوانات على شكل
بشاحن توربيني مزدوج
	•نظام تبديل سرعة مزدوج بست سرعات
®
ATTESA E-TS 	•نظام دفع رباعي
 بوصة من السبائك المطروقةRAYS® 20 	•عجالت
SP Sport MAXX® GT600 DSST CTT ® 	•إطارات دنلوب
فالت عالية األداء-بتكنولوجيا رن
®
Nissan/Brembo 	•نظام مكابح
®
Bilstein® DampTronic 	•نظام تعليق
) مع ثالثة أوضاعVDC( 	•نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
للقيادة متاحة أمام السائق
	•نظام عادم من التيتانيوم مزود بنظام
التحكم في صوت العادم
	•مصابيح أمامية ليد متعددة بإضاءة مميزة
®
NissanConnect  بوصات بتقنية8 	•شاشة لمس مقاس
	•نظام المالحة من نيسان
®
SiriusXM ® المدعومة منNissanConnect 	•خدمات
®
Apple CarPlay 	•تطبيق
	•نظام عرض متعدد االستخدامات قابل
للتكوين من جانب السائق
	•المقاعد األمامية من الجلد مع تطعيمات من
السويدي الصناعي
® بريميومBose 	•نظام الصوت
" تشمل مكبري صوت "ساب ووفر، سماعة11•	
	•نظام إلغاء الضجيج النشط
	•نظام تحسين الصوت النشط

50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

: باإلضافة إلى،تشمل مواصفات بريميوم
INCLUDES PREMIUM EQUIPMENT PLUS:

50th Anniversary graphics and badging
20" 50th Anniversary RAYS® forged-alloy wheels
(Bayside Blue adds blue accents on spokes)
50th Anniversary hand-stitched
semi-aniline leather-appointed
front seats with embossing
50th Anniversary interior treatment
Alcantara® headliner with unique
stitching and sun visors
50th Anniversary kick plates
50th Anniversary tachometer

BLACK EDITION

INCLUDES PREMIUM EQUIPMENT PLUS:

 eather + red stitch + model embrem
L
+ 3sp sport strg + pai370.
Leather + red stitch seats
Power (slide + reclining + lifter + tilt) + recaro
Recaro (leather, recaro logo) + 2nd row
(synthetic leather)
Power (slide + reclining) + recaro seats
Black, track int (red stitch)

TRACK EDITION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NISMO®

	•الصور الجرافيك وشارات الذكرى الخمسين
 بوصة من السبائك المطروقة خاصةRAYS® 20 	•عجالت
بنسخة الذكرى الخمسين
)(يُضفي اللون باي سايد بلو لمسة زرقاء على البرامق
	•المقاعد األمامية مكسوة بجلد شبه األنيلين بخياطة يدوية
ونقوش خاص بنسخة الذكرى الخمسين
	•تفاصيل داخلية خاصة بنسخة الذكرى الخمسين
® بدرزات فريدة من نوعهاAlcantara 	•بطانة السقف من جلد
وحاجبات ألشعة الشمس
	•عتبات صعود خاصة بنسخة الذكرى الخمسين
	•مقياس سرعة دوران خاص بنسخة الذكرى الخمسين

•

: باإلضافة إلى،تشمل مواصفات بريميوم

النسخة السوداء

 عجلة قيادة+  شعار الموديل+  درزات حمراء+ 	•جلد
.3SP + PAI370 رياضية
 درزات حمراء+ 	•مقاعد من الجلد
 ريكارو+ ) تعديل+  رفع+  إمالة+ 	•مقاعد آلية (انزالق
) الصف الثاني (جلد صناعي+ ) شعار ريكارو،	•ريكارو (جلد
 مقاعد ريكارو+ ) إمالة+ 	•مقاعد آلية (انزالق
	•التصميم الداخلي باللون األسود وخاص بالسباقات
)(بدرزة حمراء

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUDES PREMIUM EQUIPMENT PLUS:

 ISMO-tuned 3.8-liter twin-turbocharged
N
V6 engine
Nissan/Brembo® Carbon Ceramic
Braking System
NISMO-tuned suspension
NISMO-tuned 17.3 mm hollow rear
stabilizer bar
20" NISMO black RAYS®
forged-alloy wheels
Dunlop® SP Sport MAXX® GT600 DSST CTT
(NR1) high-performance run-flat tires4
Body bonding to key spot welds
NISMO aerodynamic body design –
carbon-fiber front and rear fascia,
side sills, and rear spoiler
Carbon-fiber hood, fenders, roof,
and trunk lid
Front fender air outlets
NISMO tachometer
NISMO Recaro® leather-appointed front
seats with red synthetic suede inserts
NISMO Black/Red interior treatment
NISMO Alcantara®-wrapped steering
wheel and gauge hood

: باإلضافة إلى،تشمل مواصفات بريميوم

TRACK نسخة

 لتر بشاحن توربيني3.8  سعةV 	•محرك سداسي األسطوانات على شكل
مزدوج معدل خاص بنيسمو
 بوصة من السبائك المطروقة سوداء خاصة بنيسموRAYS® 20 	•عجالت
 بتكنولوجياSP Sport MAXX® GT600 DSST CTT (NR1( ® 	•إطارات دنلوب
"رن فالت" عالية األداء
	•نظام تعليق معدل خاص بنيسمو
 ملم معدل خاص بنيسمو17.3 	•قضيب تثبيت خلفي مجوف
	•نظام ربط الهيكل باللحامات النقطية الرئيسية
	•سقف من ألياف الكربون
	•جناح خلفي من ألياف الكربون الجافة
األحمر/	•تفاصيل داخلية باللون األسود
أحمر/® أسودRecaro 	•المقاعد األمامية من جلد

NISMO®-tuned 3.8-liter twin-turbocharged V6 engine
20" NISMO black RAYS® forged-alloy wheels
Dunlop® SP Sport MAXX® GT600 DSST CTT (NR1)
high-performance run-flat tires
NISMO-tuned suspension
NISMO-tuned 17.3 mm hollow rear
stabilizer bar
Body bonding to key spot welds
Carbon-fiber roof
Dry carbon-fiber rear spoiler
Black/Red interior treatment
Black/Red Recaro® leather-appointed front seats

اإلصدار المحدود من نسخة الذكرى الخمسين

•

: باإلضافة إلى،تشمل مواصفات بريميوم

INCLUDES PREMIUM EQUIPMENT PLUS:

®نسخة نيسمو

 لتر بشاحن توربيني3.8 	•محرك سداسي األسطوانات سعة
مزدوج معدل خاص بنيسمو
®
Nissan/Brembo 	•نظام مكابح السيراميك الكربونية
	•نظام تعليق معدل خاص بنيسمو
 ملم معدل خاص بنيسمو17.3 	•قضيب تثبيت خلفي مجوف
 بوصة من السبائك المطروقة سوداءRAYS® 20 	•عجالت
خاصة بنيسمو
SP Sport MAXX® GT600 DSST CTT ® 	•إطارات دنلوب
(بتكنولوجيا رن فالت عالية األداءNR1)
	•نظام ربط الهيكل باللحامات النقطية الرئيسية
	•تصميم الجسم االنسيابي الخاص بنيسمو – مقدمة
السيارة ومؤخرتها والعتبات الجانبية والجناح الخلفي من
ألياف الكربون
	•غطاء المحرك والمصدّ ات والسقف وغطاء صندوق
السيارة من ألياف الكربون
	•منافذ هواء في المصد األمامي
	•مقياس سرعة دوران خاص بنيسمو
® مع تطعيمات منRecaro 	•المقاعد األمامية من جلد
+ ) شعار ريكارو، ألكنتارا،السويدي الصناعي األحمر (جلد
مقاعد الصف الثاني (من جلد صناعي) خاص بنيسمو
األحمر خاصة بنيسمو/	•تفاصيل داخلية باللون األسود
®
Alcantara 	•عجلة القيادة ومظلة العدادات مغلفة بجلد
خاص بنيسمو

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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إكسسوارات نيسان األصلية

 إنها أسطورة خالدة،أنت ال تقود سيارة
GENUINE NISSAN ACCESSORIES

BECAUSE YOU’RE NOT DRIVING
A CAR, YOU’RE DRIVING A LEGEND

كل قطعة من إكسسوارات نيسان األصلية مناسبة ومصممة
ً
.خصيصا لك وتم اختبار متانتها

Every Genuine Nissan Accessory is custom-fit, custom-designed
and durability-tested.

تتضمن البضاعة األصلية التي تحمل عالمة جي تي آر® معدات ُتظهر
.شغفك أينما تكون أنت وسيارتك جي تي آر

GT-R® Genuine Branded Merchandise includes equipment to
show your passion wherever you – and your GT-R – go.

: دواسات أرضية رياضية بريميوم مع تطعيمات من ألياف الكربون-أ
.أفضل دواسة ألفضل سيارة على اإلطالق

A.	Premium Sport Floor Mats with Carbon-fiber Inserts:
The ultimate mat for the ultimate supercar.

 تشتمل هذه المجموعة المكونة:مجموعة أدوات قياسية-ب
، وزردية، ومفك فيليبس، قطع على مفك مسطح الرأس7 من
. كل ذلك في حقيبة جلدية أنيقة-  وقفاز، ومصباح يدوي،ومفتاحان حلقيان

B.	Standard Tool Kit: This 7-piece kit includes a flathead
screwdriver, Phillips screwdriver, pliers, two box-end wrenches,
a flashlight, and a pair of gloves – all in a stylish leather case.

. فرش أرضية سجاد خاص بجي تي آر للحفاظ عليها-ج

C.	GT-R Carpeted Floor Mats: Preserve and protect your GT-R.

:إكسسوارات إضافية

Additional Accessories:
• Emergency Road Kit

• مسامير وسائد هوائية لمكافحة السرقة

• Air Bag Anti-theft Bolts

• مجموعة أدوات الطوارئ

A

B

C

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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SPECIFICATIONS

الخصائص
بريميوم

المحركات
ً
صماما
محرك سداسي األسطوانات على شكل  Vيتكوّ ن من 24
سعة  3.8لتر بعمود كامات علوي مزدوج مع شاحن توربيني مزدوج
ً
حصانا عند  6,800لفة في الدقيقة
565

نسخة
النسخة
الذكرى
السوداء الخمسين

نسخة
Track

نسخة
نيسمو®

العجالت/اإلطارات (تابع)

عزم دوران  467رطل-قدم عند  3,300-5,800لفة في الدقيقة
ً
صماما
محرك سداسي األسطوانات على شكل  Vيتكون من 24
سعة  3.8لتر بعمود كامات علوي مزدوج بشاحن توربيني مزدوج
مخصص لنيسمو

عجالت  ®RAYSسوداء خاصة بنيسمو من السبائك المطروقة
أمامية  20بوصة ×  10.0بوصة وخلفية  20بوصة ×  10.5بوصة
إطارات Dunlop® SP Sport MAXX® GT 600 DSST CTT
بتكنولوجيا رن فالت عالية األداء  255/40ZRF20أمامية
و 285/35ZRF20خلفية4
إطارات Dunlop® SP Sport MAXX® GT 600 DSST CTT
 )(NR1بتكنولوجيا رن فالت عالية األداء  255/40ZRF20أمامية
و 285/35ZRF20خلفية4

عزم دوران  481رطل-قدم عند  3,600-5,800لفة في الدقيقة

إطارات  Dunlop® SP Sport® 7010بتكنولوجيا رن فالت لجميع
المواسم  255/40ZRF20أمامية و 285/35ZRF20خلفية4

 600حصان عند  6,800لفة في الدقيقة

A

مزيج سائل تبريد  50:50مميز

A

بريميوم

A

نسخة
النسخة
الذكرى
السوداء الخمسين

A

نسخة
Track

نسخة
نيسمو®

Black
50th
Track
®
Premium
Edition Anniv. Edition NISMO

A

A

الشاسيه

نظام نقل الحركة

االنتقال إلى غيار أقل لمطابقة سرعة الدوران
التروس التفاضلية الحلزونية الخلفية محدودة االنزالق الميكانيكية 1.5

صور جرافيك وشارات الذكرى الخمسين

نظام مكابح السيراميك الكربونية ®Nissan/Brembo

ّ
سماكات أحادية الحجز بستة مكابس في األمام وأربعة مكابس في الخلف

Aerodynamic undertrays
Body-color rear spoiler
Dry carbon-fiber rear spoiler
NISMO aerodynamic body design – carbon-fiber
front and rear fascia, side sills, and rear spoiler

تصميم الجسم االنسيابي الخاص بنيسمو – مقدمة السيارة
ومؤخرتها والعتبات الجانبية والجناح الخلفي من ألياف الكربون
منافذ هواء في المصد األمامي

Front fender air outlets
Side air vents

فتحات الهواء الجانبية

LED Daytime Running Lights and LED taillights

مصابيح  LEDلإلنارة النهارية ومصابيح  LEDخلفية

التعليق/التوجيه

Comfort/Convenience

الراحة/الرفاهية

نظام تعليق خلفي متعدد الوصالت مزود بأذرع من األلومنيوم

Nissan Intelligent Key® with Push Button Ignition

مفتاح نيسان الذكي® مزود بخاصية تشغيل المحرك بلمسة زر

هياكل فرعية لنظام التعليق األمامي والخلفي ،مع تثبيت سداسي
النقاط
نظام تعليق ®Bilstein® DampTronic

HomeLink® Universal Transceiver

جهاز اإلرسال واالستقبال العام ®HomeLink

Dual Zone Automatic Temperature Control

نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق

Auto-dimming inside rearview mirror

مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي

نظام تعليق معدل خاص بنيسمو
قضبان تثبيت أمامية وخلفية مجوفة
قضيب تثبيت خلفي مجوف  17.3ملم معدل خاص بنيسمو
عجلة قيادة آلية ّ
حساسة لسرعة السيارة
دورات عجلة القيادة من القفل إلى القفل 2.4

المقاعد األمامية مكسوة بجلد شبه األنيلين بخياطة يدوية

تقنيات مساعدة السائق

المقاعد األمامية مكسوة بجلد شبه األنيلين بخياطة يدوية ونقوش
خاص بنسخة الذكرى الخمسين
المقاعد األمامية من جلد  ®Recaroأسود/أحمر

نظام السونار األمامي والخلفي

المقاعد األمامية من جلد  ®Recaroمع تطعيمات من السويدي
االصطناعي (جلد ،ألكنتارا ،شعار ريكارو)  +مقاعد الصف الثاني (من
جلد اصطناعي) خاص بنيسمو
تفاصيل داخلية مكسوة بجلد شبه األنيلين بخياطة يدوية

التحكم في ثبات السرعة
شاشة الرؤية الخلفية
نظام التحكم الديناميكي بالسيارة ( )VDCمع ثالثة أوضاع للقيادة
متاحة أمام السائق

تفاصيل داخلية مكسوة بجلد شبه األنيلين بخياطة يدوية

نظام التحكم في التشبث

تفاصيل داخلية خاصة بنسخة الذكرى الخمسين

نظام مساعدة صعود المنحدرات

تفاصيل داخلية باللون األسود/األحمر

العجالت/اإلطارات

تفاصيل داخلية باللون األسود/األحمر خاصة بنيسمو

عجالت  ®RAYSمن السبائك المطروقة أمامية  20بوصة × 9.5
بوصة وخلفية  20بوصة ×  10.5بوصة

بطانة السقف من جلد  ®Alcantaraبدرزات مميزة وحاجبات
ألشعة الشمس
عجلة القيادة ومظلة العدادات مغلفة بجلد ®Alcantara
خاص بنيسمو

عجالت  ®RAYSالخاصة بالذكرى الخمسين من السبائك المطروقة
أمامية  20بوصة ×  9.5بوصة وخلفية  20بوصة ×  10.5بوصة
قياسي

اختياري

 Aجزء من الحزمة المناسبة لجميع أحوال الطقس

 Cجزء من حزمة مكابح السيراميك الكربونية

)4-wheel Anti-lock Braking System (ABS
)Electronic Brake force Distribution (EBD
Suspension/Steering
Double-wishbone front suspension with
aluminum arms
Multi-link rear suspension with aluminum arms
Rigid front and rear suspension subframes, with
6-point mounting
Bilstein® DampTronic® suspension system
NISMO-tuned suspension

Seating/Appointments

المقاعد/التجهيزات
المقاعد األمامية من الجلد مع تطعيمات من السويدي االصطناعي

6-piston front/4-piston rear monoblock calipers
Super-rigid 6-piston front/4-piston rear
monoblock calipers

Titanium exhaust with exhaust sound control

نظام عادم من التيتانيوم مزود بنظام التحكم في صوت العادم

نظام تعليق أمامي مزدوج مزود بأذرع من األلومنيوم

C

Multi-LED headlights with signature lighting

مصابيح أمامية  LEDمتعددة بإضاءة مميزة

نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة ()EBD

Nissan/Brembo Carbon Ceramic Braking System
15.35" front/15.0" rear two-piece floating rotors
with diamond-pattern internal ventilation
16.14" front/15.35" rear carbon ceramic
two-piece floating rotors with diamond-pattern
internal ventilation
®

Carbon-fiber engine chassis brace

جناح خلفي بلون الهيكل

C

Nissan/Brembo® braking system

Carbon-fiber hood, front fenders, and trunk lid

جناح خلفي من ألياف الكربون الجافة

أقراص سيراميك كربونية عائمة من قطعتين أمامية مقاس 16.14
بوصة وخلفية مقاس  15.35بوصة بثقوب داخلية ألماسية الشكل

Brakes

Carbon-fiber roof

الذيل الخلفي اإليروديناميكي

أقراص عائمة من قطعتين أمامية مقاس  15.35بوصة وخلفية مقاس
 15.0بوصة بثقوب داخلية ألماسية الشكل

1.5-way mechanical limited-slip rear differential

50th Anniversary graphics and badging

سقف من ألياف الكربون

المكابح

Downshift Rev Matching

Exterior Features

غطاء المحرك والرفارف األمامية وغطاء صندوق السيارة من
ألياف الكربون
دعامة شاسيه المحرك من ألياف الكربون

نظام مكابح ®Nissan/Brembo

3.8-liter DOHC 24-valve twin-turbocharged V6
565 horsepower @ 6,800 rpm
467 lb-ft of torque @ 3,300–5,800 rpm
NISMO-tuned 3.8-liter DOHC 24-valve
twin-turbocharged V6
600 horsepower @ 6,800 rpm
481 lb-ft of torque @ 3,600–5,800 rpm
Special 50:50 coolant mix

ATTESA E-TS® All-Wheel Drive (AWD) with patented
independent rear-mounted transaxle
Dual-clutch 6-speed transmission with
paddle shifters

Body bonding to key spot welds

نظام تبديل سرعة مزدوج بست سرعات مع مفاتيح نقل الحركة

A

Engines

Drivetrain

Hybrid unibody structure

نظام ربط الهيكل باللحامات النقطية الرئيسية

الميز ات الخارجية

A

Premium Midship (PM) platform

الهيكل األحادي المختلط

نظام الدفع الرباعي  ®ATTESA E-TSمع مجموعة نقل الحركة
المثبتة بالخلف المستقلة الحاصلة على براءة اختراع

 Pجزء من الحزمة الداخلية بريميوم

20" x 10.0" front and 20" x 10.5" rear NISMO
black RAYS® forged-alloy wheels
255/40ZRF20 front and 285/35ZRF20 rear
Dunlop® SP Sport MAXX® GT 600 DSST CTT
high-performance run-flat tires4
255/40ZRF20 front and 285/35ZRF20 rear
)Dunlop® SP Sport MAXX® GT 600 DSST CTT (NR1
high-performance run-flat tires4
255/40ZRF20 front and 285/35ZRF20 rear
Dunlop® SP Sport® 7010 all-season run-flat tires4
Chassis

المنصة المتوسطة بريميوم

ّ
سماكات أحادية الحجز فائقة المتانة بستة مكابس في األمام وأربعة
مكابس في الخلف
نظام المكابح المانعة لالنغالق ( )ABSللعجالت األربعة

)Wheels/Tires (continued

Black
50th
Track
®
Premium
Edition Anniv. Edition NISMO

P

P

P

P

Leather-appointed front seats with synthetic
suede inserts
Hand-stitched semi-aniline leather-appointed
front seats
50th Anniversary hand-stitched semi-aniline
leather-appointed front seats with embossing
Black/Red Recaro® leather-appointed front seats
NISMO Recaro® leather-appointed front seats with
synthetic suede inserts
Heated front seats

P

P

P

P

Hand-stitched semi-aniline leather interior
treatments
50th Anniversary interior treatment

Hollow front and rear stabilizer bars
NISMO-tuned 17.3 mm hollow rear stabilizer bar
Vehicle-speed-sensitive power steering
2.4 Steering-wheel turns lock-to-lock
Driver Assistance Technologies
Cruise control
RearView Monitor
Front and Rear Sonar System
Vehicle Dynamic Control (VDC) with three
driver-selectable modes
)Traction Control System (TCS
Hill start assist

Black/Red interior treatment

Wheels/Tires

NISMO Black/Red interior treatment
Alcantara® headliner with unique stitching and
sun visors
NISMO Alcantara®-wrapped steering wheel
and gauge hood
C Part of Carbon Ceramic Brakes Package

A Part of All-Weather Package

®20" x 9.5" front and 20" x 10.5" rear RAYS
forged-alloy wheels
20" x 9.5" front and 20" x 10.5" rear 50th
Anniversary RAYS® forged-alloy wheels
P Part of Premium Interior Package

Optional

Standard

SPECIFICATIONS

الخصائص
Black
50th
Track
®
Premium
Edition Anniv. Edition NISMO

Seating/Appointments (continued)
Aluminum-trimmed pedals
Leather + red stitch + model embrem + 3sp
sport strg + pai370.

Steering wheel-mounted audio controls
Speed-sensitive volume control
Two USB ports
SiriusXM® Radio with 3-month
complimentary trial access

Leather + red stitch seats
Power (slide + reclining + lifter + tilt) + recaro
Recaro (leather, recaro logo) + 2nd row
(synthetic leather)

HD Radio
Streaming audio via Bluetooth®
wireless technology
®

Power (slide + reclining) + recaro seats
Black, track int (red stitch)

نسخة
®نيسمو

نسخة
Track

نسخة
النسخة
الذكرى
السوداء الخمسين

بريميوم

نظام المعلومات والترفيه

نسخة
®نيسمو

نسخة
Track

نسخة
النسخة
الذكرى
السوداء الخمسين

 تشمل عدد مكبرين، سماعة11 ® بريميوم معBose نظام صوت
"صوت "ساب ووفر

Safety/Security
Nissan Advanced Air Bag System with dual-stage
supplemental front air bags with seat belt and
occupant-classification sensors
Driver and front-passenger side-impact
supplemental air bags
Roof-mounted curtain side-impact
supplemental air bags for front occupant
head protection
Front seat belts with pretensioners and
load limiters
LATCH System (Lower Anchors and Tethers
for CHildren)
Zone Body construction with front and rear
crumple zones
Hood-buckling creases and energy-absorbing
steering column
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with
individual tire pressure display

NISMO tachometer
Driver-configurable Multi-Function Display
system with graphical readouts of vehicle and
driving data displayed on a total of six screens
NissanConnect® 8" touch-screen display
Display Commander
Nissan Navigation System7
NissanConnect® Services powered by SiriusXM®
Voice Recognition for audio and navigation
Apple CarPlay®
Hands-free Text Messaging Assistant
Bluetooth® Hands-free Phone System

Nissan Vehicle Immobilizer System

Bose® Premium Audio System with 11 speakers,
including dual subwoofers
Optional

P Part of Premium Interior Package

Vehicle Security System
A Part of All-Weather Package

C Part of Carbon Ceramic Brakes Package

بريميوم

التجهيزات/المقاعد
دواسات مرصعة باأللمونيوم
3SP +  عجلة قيادة رياضية+  شعار الموديل+  درزات حمراء+ جلد
.PAI370
 درزات حمراء+ مقاعد من الجلد

نظام إلغاء الضجيج النشط
نظام تحسين الصوت النشط
مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الترفيه الصوتي

 ريكارو+ ) تعديل+  رفع+  إمالة+ مقاعد آلية (انزالق

مفتاح تحكم في الصوت حساس للسرعة

) مقاعد الصف الثاني (جلد اصطناعي+ ) شعار ريكارو،ريكارو (جلد

USB منفذا

 مقاعد ريكارو+ ) إمالة+ مقاعد آلية (انزالق

 أشهر3  مع وصول تجريبي مجاني لمدةSiriusXM® Radio نظام

Infotainment
Electronic analog instrument cluster with upshift
indicator, vehicle information display,
and digital gear indicator
50th Anniversary tachometer

Standard

Infotainment (continued)

Black
50th
Track
®
Premium
Edition Anniv. Edition NISMO

)التصميم الداخلي باللون األسود وخاص بالسباقات (بدرز حمراء

®HD Radio تقنية
بث الصوت عبر تقنية بلوتوث الالسلكية

نظام المعلومات والترفيه
،مجموعة العدادات التناظرية اإللكترونية مع مؤشر زيادة السرعة
 ومؤشر ترس ناقل الحركة الرقمي،وشاشة معلومات السيارة

األمان/السالمة
يتضمن نظام نيسان للوسائد الهوائية المتطورة وسائد هوائية
ّ أمامية ثنائية المراحل مع
حساسات حزام األمام وتصنيف الركاب
وسائد هوائية إضافية مثبتة بالمقاعد األمامية للسائق والراكب
للحماية من الصدمات الجانبية
وسائد هوائية إضافية ستائرية مثبتة بالسقف للحماية من
الصدمات الجانبية لحماية رأس الراكب األمامي

مقياس سرعة دوران خاص بنسخة الذكرى الخمسين
مقياس سرعة دوران خاص بنيسمو
نظام عرض متعدد المهام قابل للتكوين من جانب السائق مع
عرض قراءات رسومية للسيارة وبيانات القيادة على ست شاشات
إجمالية
®NissanConnect  بوصات لتقنية8 شاشة لمس مقاس

أحزمة أمان أمامية مزودة بشدادات ومحددات حمل
)نظام تثبيت األطفال (القطات سفلية وأحزمة لألطفال

قرص التحكم في شاشة العرض

بنية الهيكل ذات المناطق المنضغطة مع مناطق منضغطة في
األمام والخلف
خطوط انسيابية تزين غطاء المحرك وعمود عجلة قيادة مزودة
بتقنية امتصاص الطاقة
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات المزود بشاشة عرض
ضغط الهواء في اإلطارات

نظام المالحة من نيسان
®SiriusXM ® مدعومة منNissanConnect خدمات
خاصية التعرف على الصوت لنظام الصوت والمالحة
®Apple CarPlay تطبيق

نظام مانع إدارة محرك سيارة نيسان

مساعد الرسائل النصية حرة اليدين

نظام أمان السيارة

نظام الهاتف بتقنية بلوتوث

 جزء من حزمة مكابح السيراميك الكربونيةC

 جزء من الحزمة المناسبة لجميع أحوال الطقسA

 جزء من الحزمة الداخلية بريميومP

األبعاد

 بوصة- التصميم الخارجي

Dimensions

Exterior – inches
Wheelbase		
109.4
Overall width
74.6
Track width (front/rear)		

 نيسمو184.6;185.4

الطول اإلجمالي

109.4

.قاعدة العجالت

53.9

االرتفاع اإلجمالي

.74.6

العرض اإلجمالي

Overall length
185.4; 184.6 NISMO
Overall height
53.9
62.6/63.0; 63.0/63.0 Track Edition, NISMO

 نيسمو، نسخة السباقات،63.0;63.0/62.6

	)الخلفية/المسافة بين عجالت المحور الواحد (األمامية
) (معامل السحبCd - الديناميكا الهوائية
 درهم إماراتي0.26

0.26

Interior (front/rear) – inches
Head room		
38.1/33.5
Leg room		
44.6/26.4

.معامل مقاومة الهواء
 بوصة- )الخلفي/التصميم الداخلي (األمامي

Hip room
Shoulder room

54.7/44.9
54.3/50.0

44.9/54.7

حيز الحوض

33.5/38.1

حيز الرأس

50.0/54.3

حيز الكتف

26.4/44.6

حيز الساق

Capacities

Seating capacity
Cargo volume (cu. ft.)
Curb weights (lbs.)
					

قياسي

األوزان/السعات/األبعاد

DIMENSIONS/CAPACITIES/WEIGHTS

Aerodynamics – Cd
Drag coefficient

اختياري

4
8.8
Premium
3,933

Interior passenger volume (cu. ft.)		
Fuel tank (gals.)			
Black Edition
50th Anniv.
Track Edition
3,933
3,933
3,918

79.0
19.5
NISMO
3,865

79.0
19.5

		)حجم مقصورة الركاب (قدم مكعب
			)خزان الوقود (غالون

السعات

4

سعة الجلوس

8.8

	)حجم الحمولة (قدم مكعب

النسخة السوداء

نيسمو

Track نسخة

الذكرى الخمسون

بريميوم

)الوزن الخالي (رطل

3,933

3,865

3,918

3,933

3,933

. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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