
ERŐÁTVITEL GT-R
BLACK 

EDITION
PRESTIGE

TRACK 

EDITION
NISMO

Gyöngyház fehér
QAB

Fegyverszürke
KAD

Gyöngyház Fekete
GAG

40 330 000 Ft35 200 000 Ft

- -

Metál

FÉNYEZÉS

33 200 000 Ft
GR6 6 sebességes dupla 

tengelykapcsolós automata 
sebességváltó

14,0 l/100 km

316 g/km

14,4 l/100 km

 307 000 Ft

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFA-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive CE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista a 2020.01.23-tól visszavonásig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek 

szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél. 

* Nismo modelleknél csak az Ezüst (KAB) prémium fényezés érhető el.

GT-R

MOTOR

3,8 literes ikerturbó feltöltéses V6 - 
419 KW (570 LE)

3,8 literes ikerturbó feltöltéses V6 - 
441 KW (600 LE)

68 150 000 Ft

-35 800 000 Ft

-
325 g/km

Listaár

Listaár

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS

GR6 6 sebességes dupla 
tengelykapcsolós automata 

sebességváltó

-

Prémium*
 614 000 Ft

Katsura Narancs
EBG

Ezüst
KAB

NISSAN GT-R



● Két felső vezérműtengely (DOHC) változó szívószelep időzítéssel

● DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT defekttűrő nyári gumiabroncsok - 

nitrogénnel töltve

● Elektronikus kipörgésgátló

● GR6 6 sebességes dupla tengelykapcsolós sebességváltó, három, vezető által 

kiválasztható üzemmóddal

● Brembo® féktárcsák a 4 keréken - 390 mm elöl és 380 mm hátul

● Bilstein® DampTronic rendszer három, vezető által kiválasztható üzemmóddal

● ATTESA E-TS négykerékhajtás (4WD) szabadalmazott, független, hátul beépített 

sebességváltóművel,

differenciálművel és négykerékhajtás-erőátviteli egységgel

● Dupla kipufogócső-kimenet titánium kipufogócső-végekkel

● Digital Bose® audiorendszer aktív zajszűréssel, CD-lejátszóval, MP3/WMA/AAC CD 

lejátszás és MP4/DivX

DVD lejátszás

● Elektronikus analóg műszeregység többfunkciós fedélzeti számítógéppel és digitális 

fokozatkijelzővel

● Az új 8 colos kijelzőn megjeleníthetők és módosíthatók a jármű programozható 

beállításai, a

járműinformációk, valamint az audio- és navigációs rendszer információi

● Velúr bőrrel bevont kormánykerék

● Gyűrődőzónák a motorháztetőben, csőszerkezetes oldalsó ütközésvédelem és

energiaelnyelő kormányoszlop

● RAYS 20" 5x3-küllős kovácsolt aluminium keréktárcsák

GT-R BLACK EDITION
(GT-R felszereltségen felül)

PRESTIGE
(Black Edition felszereltségen felül)

FŐBB FELSZERELTSÉGEK

Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával. 

A navigációs rendszer lefedettségével kapcsolatban kérjük érdeklődjön márkakereskedőjénél. A navigációs rendszer 7 nyelven érhető el: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland és portugál.

* Nismo felszereltség esetén a 'Vezető- és utasoldali oldalsó ütközés ellen védő légzsákok és a tetőbe szerelt függönylégzsákok' nem a felszereltség része.

● Kétszínű bőr Recaro ® ülések

● Opcionális Karbon Spolier 

(1 230 000 Ft)

● Varrás nélküli, egy darabból készült 

Nappa bőr műszerfalborítás

● Prémium bőr belső kárpitozás 4 

választható színben (fekete, barna, vörös, 

világosszürke)

● Megnövelt teljesítményű 3,8 literes 

ikerturbó feltöltéses V6 - 441 KW (600 

LE)

● Alcantara és szarvasbőr ülések

● Alcantara kormánykerék piros 

jelöléssel

● Dizájn sebességváltó gomb, Nismo bőr 

és Alcantara első ülések, Nismo IT

rendszer

● Nismo karosszériaanyag – Karbon: 

Lökhárító, oldalküszöb-burkolat,

csomagtérfedél, Nismo alsó 

motorburkolat, Nismo turbófeltöltő

● Karbon csomagtérfedél

● Karbon erősítéses első ülések

● Karbon kerámia fékek

● Karbon tető

NISMO
(Track Edition felszereltségen felül)*

TRACK EDITION

● Kétszínű bőr Recaro ® ülések

● Exkluzív NISMO fekete versenyfestésű, 

elöl 10,0" , hátul 10,5" széles RAYS 

gyártmányú 20’’

átmérőjű 6 küllős kovácsolt alumínium 

keréktárcsák

● NISMO első lökhárító

● Megerősített karosszéria és futómű 

felépítés a versenypályán történő 

stabilabb kanyarodásért

● Track Edition embléma

● NISMO felfüggesztés a versenypályán 

való jobb kezelhetőség és a közvetlenebb 

visszajelzésekért

● Karbon Spolier● Opcionális Karbon csomagtérfedél 

(470 000 Ft)

● Opcionális Karbon erősítéses első 

ülések (2 500 000 Ft)


