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Nissan GT-R 50th Anniversary Edition míří do České republiky 
 
PRAHA, 8. října 2019 - Ikonický vůz Nissan GT-R přijíždí do České Republiky ve speciální edici 
50th Anniversary Edition inspirované závodními vozy „Hakosuka“. Pro celou Evropu je vyčleněno pouze 
50 vozů, z nichž pouze jeden zamířil do České republiky. Výhradně prostřednictvím společnosti 
AUTOBOND GROUP, která dlouhodobě patří k nejúspěšnějším dealerům značky Nissan a je jediným 
autorizovaným dealerem vozů Nissan GT-R pro Českou republiku. 

V čem se limitovaná edice GT-R odlišuje: Exteriéru vévodí exkluzivní modrá barva, karoserie, která připomíná 
legendární model R34. Exteriér doplňují 50th Anniversary polepy – bílé pruhy na kapotě, střeše a víku 
zavazadlového prostoru, polep na boku vozu a 50th Anniversary odznak na zádi. Modře jsou lakovaná i kola ve 
specifickém designu.  

Nissan GT-R 50th Anniversary Edition pohání ručně stavěný vidlicový šestiválec o zdvihovém objemu 3,8 l se 
dvěma turbodmychadly. Výkon dosahuje 570 koní a 640 Nm, přičemž Nissan použil nová turbodmychadla, která 
zlepšují reakce motoru v nízkých otáčkách a snižují spotřebu paliva. Pozornosti techniků neušla ani dvouspojková 
6stupňová převodovka, jejíž R mód byl nově kalibrován a umožňuje ještě agresivnější podřazování. Nissan 
zapracoval také na podvozku pro vyšší komfort jízdy a lepší zatáčení. 

Interiér je odvozen z výbavy Prestige, jejíž exkluzivní čalounění včetně přístrojové desky je provedeno v tmavě 
šedé barvě s bílými konturami. Strop je čalouněný alcantarou s prošíváním, logo 50th Anniversary je umístěno na 
středové konzole, tachometru a na vstupních prazích. Cena vozu Nissan GT-R v limitované edici 50th Anniversary 
edition je 2 994 500,- Kč včetně DPH. 

 

 

 

 

 

 



Nissan GT-R 50th Anniversary Edition - Základní technické parametry 

 

Karoserie:  Dvoudveřové kupé 

Počet míst k sezení:  4 

Motor:  V6 twin turbo  

Zdvihový objem:  3 799 cm3 

Max. výkon: 419 kW (570 k) / 6 800 min-1 

Max. točivý moment: 637 Nm / 3 300-5 800 min-1 

Tlumiče vpředu/vuadu: Bilstein DampTronic 

Řízení: Elektronicky ovládané hřebenové s progresivním posilovačem 

Průměr a tloušťka brzd vpředu/vzadu: 390 mm x 32,6 mm / 380 mm x 30 mm 

Rozměry kol:  255/40 ZRF20 (vpředu), 285/35 ZRF20 (vzadu)  

Rozměry pneumatik:  20“ x 9,5“ (vpředu), 20“ x 10,5“ (vzadu)  

Pohotovostní hmotnost:  1 752 kg 

Celková povolená hmotnost:  2 200 kg 

Rozložení hmotnosti (přední : zadní náprava):  52 : 48 

Celková délka: 4 710 mm 

Celková šířka:  1 895 mm 

Celková výška: 1 370 mm 

Rozvor náprav:  2 780 mm 

Průměr otáčení (obrysový):  12,2 m 

Součinitel odporu vzduchu: Cx 0,26  

Minimální světlá výška: 105 mm 

Objem palivové nádrže: 74 l 

Kombinovaná potřeba paliva (WLTP):  14 l/100 km1) 

Kombinované emise CO2 (WLTP):  316 g/km1) 

Maximální rychlost: 315 km/h1) 

 

1) Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou uvedeny v soualdu s platnou evropskou směrnicí. Jako následek uvedení nové celosvětově harmonizované testovací procedure pro 
osobní vozy (WLTP = Worldwide Light vehicles Test Procedure) se mohou se mohou uvedené technické údaje před registrací vozidla změnit. Volitelná výbava 
a příslušenství společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a emise. Uvedené motorizace nemusí být plně dostupné kvuli změnám v nabídce motorizací 
v rámci portfolia značky Nissan. Pro informace o dostupnosti a termínu dodání se obraťte na autorizovaného prodejce Nissan. 

 


