
СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДВИГУН КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
▪  3.8 л V6

▪  Максимальна швидкість:  315 км/год              
  насадками

ТРАНСМІСІЯ
▪ 6-ступінчаста, автоматична коробка GR6 
з подвійним зчепленням з можливістю ручного 

перемикання передач

    і обігрівом

ПРИВІД І ХОДОВА ЧАСТИНА

▪ ATTESA ET - S - Повний привід з патентованою
    незалежною об'єднаною системою трансмісії, 

▪ Високоефективний  задній диференціал ▪ Підігрів передніх сидінь

    підвищеного тертя з механічним блокуванням

▪ Система динамічної стабілізації (VDC-R)

▪ Електронна антипробуксовувальна система 

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

▪ Дискові вентильовані гальмівні механізми 

    усіх коліс Brembo®

▪ Антиблокувальна система гальм (ABS)

▪ Бортовий комп'ютер

ПІДВІСКА, УПРАВЛІННЯ

▪ Незалежна підвіска з амортизаторами

    режимів роботи     екран коментарів водія

▪ Камера заднього виду з двома кутами огляду: 130° або 180°

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
  MP4/DivX DVD форматів

▪ Передні бокові подушки і шторки безпеки ▪ Жорсткий диск 9.3Гб

▪ Триточкові регульовані ремені безпеки з ▪ Навігаційна система

    преднатягачами й обмежувачами навантаження

▪ Центральний замок з дистанційним керуванням

▪ Імобілайзер

▪ Протиугінна система

▪ Кріплення для дитячого сидіння ISOFIX    2 підсклянниками

▪ Датчик світла

▪ Датчик дощу

КОЛЕСА І ШИНИ
▪ 20" ковані легкосплавні колісні диски RAYS

  сумішшю, що містить азот

▪ Система контролю тиску в шинах (TPMS)

 

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Назва комплектації Black Edition

Чорний шкіряний салон з червоним оздобленням 
Ексклюзивні спортивні сидіння Recaro 

Ціна*, грн. 3 219 370

*     Ціна не включає вартість фарби металік

       Доплата за фарбу (QAB, RAY, GAG, KAD), грн. - 34 970

       Доплата за сріблясту фарбу (KAB), грн. - 69 930

Стандартні ціни вказані станом на 14.06.17.

Гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу

Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".

Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

▪ Обробка карбоном зони приладів клімат-контролю і аудіосистеми

▪ Обробка панелі приладів "під карбон" (спідометр і тахометр)

▪ Дзеркала в протисонячних козирках /  з підсвічуванням
▪ Шкіряне оздоблення керма, панелі приладів, консолі, дверей

▪ Непробивні шини (Run-flat) Dunlop SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT: ▪ Декоративне оздоблення центральної консолі, панелі приладів 

    передні 255/40R20, задні 285/35R20, заповнення        і дверних ручок вставками з алюмінію

▪ Система бездротового зв'язку Bluetooth®  для мобільного телефону

▪ Антивідблискове внутрішньосалонне дзеркало заднього виду

▪ Передній підлокітник з відділенням для зберігання речей і

▪ Центральний підлокітник заднього сидіння 

▪ 2 розетки 12В : в центральній консолі  і в передньому підлокітнику
▪ Футляр для окулярів у стельовій консолі

    Bilstein®Damp Tronic з можливістю вибору різних     екран рульового управління, екран економії палива,

▪ Аудіосистема  преміум-класу BOSE®, 11 динаміків

▪ Програвач CD/DVD дисків з підтримкою MP3/WMA, 

▪ Фронтальні подушки безпеки для водія і пасажира

▪ Роз'єми для підключення зовнішніх  USB-носіїв і iPod

▪ Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD)
▪ Підсилювач екстреного гальмування (Brake Assist) ▪ Система бортової діагностики з налаштовуваною системою

    відображення даних про стан автомобіля на 11 екранах:

    чотири налаштовувані екрани,  екран часу проходження кола,

    екран прискорень, екран гальмування, екран ефективності передачі,

▪ Електросклопідйомники передніх дверей

▪ Двозонний клімат-контроль

▪ Чип-ключ Intelligent Key / запуск двигуна кнопкою

▪ Круїз контроль з клавішами управління на рульовому колесі

▪ Кольоровий РК-дисплей високого розділення WVGA з 

    сенсорним управлінням аудіосистемою і функціями автомобіля

    диференціала і роздаткової коробки повного приводу ▪ Електропривід регулювання поперекової підтримки сидіння водія

▪ Регулювання положення рульової колонки по вильоту і куту нахилу
▪ Багатофункціональне спортивне кермо з клавішами 

▪ Система Hill Start Assist - допомога при старті на підйомі     управління круїз-контролем і аудіосистемою

▪ Світлодіодні ліхтарі і стоп-сигнали
▪ Сонцезахисні стекла з УФ-фільтром
▪ Бокові дзеркала в колір кузова з електроприводом 

ОБЛАДНАННЯ / ІНТЕР'ЄР
▪ Електропривід регулювання сидіння водія в 8 напрямах
▪ Електропривід регулювання сидіння пасажира в 4 напрямах

▪  Максимальний крутний  момент: 628 Нм при 3200-5800 об/хв ▪ Інтегроване хрестоподібне кріплення даху

▪ Дві подвійні вихлопні труби з хромованими 

▪ Задній спойлер із вбудованим стоп-сигналом
▪ Ширококутні світлодіодні фари із системою AFS
▪ Світлодіодні денні ходові вогні

NISSAN GT-R

Для автомобілів виробництва 2016р.

Дійсно з 14 червня 2017р.

▪ Литі алюмінієві внутрішні панелі дверей 
▪  Максимальна потужність: 540 к.с. при 6400 об/хв ▪ Литі алюмінієві передні  стійки корпусу 

Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо 
остаточної ціни звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право 
змінювати ціну без попереднього повідомлення.


