
Ниво на оборудване Бензин

3.8 л., V6 Twin Turbo, 6 A/T
(570 к.с.)

3,8 V6 NISMO
(600 к.с.)

Pure 195500 —

Black Edition 201500 —

Prestige 210500 —

NISMO — 359900

Цените са в лева с включен ДДС.
Nissan си запазва правото за промяна на цени и спецификации без предварително уведомление. За актуaлна информация моля свържете се с най-близкия до Вас
оторизиран търговски представител на Nissan

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ

  

   

НИВО PURE

СИГУРНОСТ
3-точкова ALR/ELR система за предпазния колан

на водача/пътника
ABS (Anti lock brake system) - Антиблокираща

спирачна система
DRM (Downshift Rev Matching ) - Система за контрол

на оборотите на двигателя при превключване на по-
ниска предавка

EBD (Electronic Brake Force distribution) - Електронно
разпределение на спирачното усилие

ESP (Electronic Stability Program) - Система за
контрол на стабилността на автомобила с бутон за
деактивиране разположен на арматурното табло

HSA (Hill Start Assist) – Система за подпомагане
потеглянето по наклон

NBAS (Nissan Brake Assist System) - Система за
подпомагане на спирането на Nissan

TCS (Traction Control System) - Система за контрол
на сцеплението при потегляне

TPMS (Tire pressure monitor system) - система за
следене на налягането на въздуха в гумите

Алармена инсталация
Вградени във вратите стоманени защитни тръби
Високо ефективен заден диференциал с

механично блокиране
Въздушни възглавници тип "Завеса"
Двустепенни фронтални въздушни възглавници за

предните места
Електронен имобилайзер
Интелигентна система за задвижване на 4-те

колела ATESSA ET-S
Специална конструкция с предна и задна

деформационни зони поемащи енергията при
евентуален удар

Странични въздушни възглавници за предните
места

Три режима на работа на скоростната кутия,
амортисьорите и ESP: R - спортен, Normal – нормален
и Snow - зимен режим

Х-образен профил от вътрешната страна на тавана,
усилващ здравината на каросерията

ЕКСТЕРИОР
Акустично челно стъкло

Спортна титаниева ауспухова система с
електроуправляем клапан за усилване на спортния
звук на автомобила

LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни дневни
светлини

LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп
светлини

Активни Bi-LED светодиодни светлини следящи
траекторията на завоя

Алуминиеви външни дръжки на вратите
Външни странични огледала в цвета на купето с

електрическо управление, отопление и прибиране
Заден спойлер боядисан в цвета на купето с

високо разположена трета стоп светлина
Интелигентен ключ I-Key - система за автоматично

отключване и заключване чрез докосване на бутон
на външните дръжки на предните врати

Олекотени 20” алуминиеви джанти със специално
покритие от черен хром

Паркинг сензори на предна и задна броня
Преден капак, врата на багажника и външни

панели на вратите от алуминий
Сензор за дъжд - Автоматично задействане на

чистачките на челното стъкло
Сензор за светлина - Автоматично включване на

фаровете
Система за ограничаване скоростта на движение с

управление от волана
Система за поддържане на зададена скорост –

Cruise control с управление от волана
Тонирани стъкла

ИНТЕРИОР
Active Noise Cancellation - Система за подтискане на

нежеланите шумове в купето на автомобила
Премиум Hi Fi аудио система BOSE с 9

високоговорителя и два активни subwoofer-a
IT commander - ротационен селектор за управление

на аудио, навигационните и комуникационните
фнкции на автомобила, разположен на централната
конзола

Спортни седалки тапицирани с черен текстил и
алкантара

Active Sound Enchancement - система за усилване
на спортния звук в купето на автомобила с три
режима на работа: Comfort, Normal, R-mode

12V изходи за аксесоари
Bluetooth съвместимост с мобилен телефон за

шофиране със свободни ръце
Bluetooth® audio streaming за възпроизвеждане на

музика от мобилен телефон
Алуминиеви педали със спортен дизайн
Безключово стартиране и спиране на двигателя с

бутон start/stop на централната конзола
Волан и дръжка на скоростния лост тапицирани с

кожа
Електрическо отопление на седалката на водача и

предния пътник
Електрическо сгъване на облегалките на предните

седалки с натискането на бутон
Електрическо управление на седалката за водача с

8 посоки на регулиране
Електрическо управление на седалката на предния

пътник с 4 посоки на регулиране
Електрическо управление на страничните стъкла с

автоматична функция «отваряне/затваряне» с едно
натискане от страната на шофьора

Електронна двузонова климатична инсталация с
поленов филтър

Индивидуални задни седалки, разделени от
централна конзола с поставки за чаши

Многофункционален бордови компютър с
показания за: температура на маслото в двигателя,
трансмисията и охлаждащата течност, налягане на
маслото в двигателя, работа на турбо компресорите и
разпределението на въртящия момент между
колелата.

Навигационна система с 8 инчов цветен,
светодиоден дисплей и интуитивно управление

Пера на волана за смяна на предавките при избран
ръчен режим на управление

Развлекателна система с AM/FM RDS радио и
възможност за възпроизвеждане на CD, MP3
формати, Aux-in, USB вход за iPod® и „Музикална
библиотека”

Цветна камера подпомагаща паркирането на заден
ход с изображение на централния мулти-
информационен дисплей

Централна конзола и декоративни елементи по
корите на вратите с черно карбоново покритие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ЧЕРВЕН А54 ЧЕРЕН GAG 

МЕТАЛИК
СИВ KAD
МЕТАЛИК

ОРАНЖЕВ
ПЕРЛЕН EBG
МЕТАЛИК

СРЕБРИСТ
ПЕРЛЕН KAB 
МЕТАЛИК

БЯЛ QAB 
МЕТАЛИК

СИН RAY 
МЕТАЛИК

Доплащане за цвят металик: 2000 лв с ДДС. Доплащане за перлен металик: 4000 лв с ДДС.

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ И АЛКАНТАРА 
PURE

RECARO СЕДАЛКИ - ЧЕРНА/ЧЕРВЕНА КОЖА 
BLACK EDITION

ЧЕРНА КОЖА 
PRESTIGE

БЕЖОВА КОЖА 
PRESTIGE

ЧЕРВЕНА КОЖА 
PRESTIGE

КАФЯВА КОЖА 
PRESTIGE

СПОРТНИ СЕДАЛКИ NISMO 
NISMO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВСЕКИ НОВ GT-R, NISSAN ДАВА СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИИ:
3 години или 100000 км (което събитие настъпи първо)
12 години срещу пробивна корозия

3 години на лаковото покритие
3 години безплатна пътна помощ 24 часа в денонощието за България

 

 

 

 

 

 

  

НИВО BLACK EDITION ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО PURE И ДОБАВЯ

ИНТЕРИОР
Седалки RECARO - специална изработка за Black

Edition. Уникална комбинация от черна и тъмно
червена кожена тапицерия на седалките.

НИВО PRESTIGE ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО PURE И ДОБАВЯ

ИНТЕРИОР
Тапицерия от естествена кожа на седалките,

корите на вратите и арматурното табло

НИВО NISMO ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО PURE И ДОБАВЯ

ЕКСТЕРИОР
Заден спойлер от карбон с високо разположена

трета стоп светлина
Спортни предна и задна броня с дифузьор, задно

антикрило, спортни странични огледала в тъмен
графитен цвят с червена контрастираща лайстна.

ИНТЕРИОР
Волан тапициран с алкантара с червен маркер за

права посока
Карбонови спортни седалки RECARO с черна кожа

и червена алкантара
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