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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

27/9/2018 
 

Οι Ευρωπαίοι παίκτες του PlayStation διαγωνίζονται με 
έπαθλο ένα ταξίδι για το Φεστιβάλ της  Nismo !  

 
Ο τελικός γύρος του Nissan GT Sport Cup, αυτό το 

Σαββατοκύριακο,  θα περιλαμβάνει 48 παίκτες του Sony 
PlayStation GT Sport, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να 

κερδίσουν ένα ταξίδι στο φετινό Φεστιβάλ της Nismo στην 
Ιαπωνία.  

 
Οι πιο γρήγοροι συμμετέχοντες του εγκεκριμένου από τη FIA 

πρωταθλήματος κατασκευαστών του Gran Turismo,  που έχουν 
επιλέξει τη Nissan για να τρέξουν,  θα ανταγωνιστούν 12 

παίκτες στο Circuit de Barcelona-Catalunya που θα φιλοξενήσει 

και το τελευταίο γύρο του Blancpain GT Series Endurance Cup, 
αυτό το Σαββατοκύριακο. 

 
Οι οδηγοί των ομάδων GT Sport Motul και  RJN Lucas Ordonez 

και Ricardo Sanchez αντίστοιχα, θα βρίσκονται εκεί για να 
συμβουλεύουν τους παίκτες του PlayStation μαζί με τον Jann 



 

Mardenborough,  παλαιότερο νικητή του  Gran Turismo και 

τώρα  οδηγό αγώνων της Nissan στο Super GT GT500. 
 

Οι συμμετέχοντες  από την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη 
Φινλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη 

Νορβηγία, την Πολωνία, τη Δανία, τη Βέλγιο, την Αυστρία, την 

Τσεχία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία δεν θα έχουν μόνο 
την ευκαιρία να κερδίσουν το συναρπαστικό  ταξίδι στο 

Φεστιβάλ της NISMO, αλλά και να επισκεφθούν την έδρα της 
Polyphony Digital στο Τόκυο, του “αρχιτέκτονα” του Gran 

Turismo και του GT Sport. 
 

Το Φεστιβάλ της NISMO είναι η 
ετήσια “γιορτή” της Nissan, όπου 

αστέρες και αυτοκίνητα του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού από τη 

Nissan, τόσο του χθες όσο και του 
σήμερα, συγκεντρώνονται  στο Fuji 

International Speedway για αγώνες 
επίδειξης και άλλες παράλληλες 

εκδηλώσεις. 

 
Ο νικητής που θα αναδειχθεί στην Ευρώπη, θα ενταχθεί στο 

ταξίδι μαζί με κορυφαίους παίκτες της Nissan από τις υπόλοιπες 
περιοχές της Υφηλίου. Οι κορυφαίοι αυτοί παίκτες θα έχουν 

επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα συναρπαστικά 
αυτοκίνητα της Nissan στην πίστα του Silverstone, 

σκοράροντας πόντους σε κάθε μια από τις τρεις μηνιαίες "σεζόν" 
του εγκεκριμένου από τη FIA πρωταθλήματος κατασκευαστών 

του Gran Turismo. 
 

O virtual διαγωνισμός αυτού του Σαββατοκύριακου θα 
μεταδοθεί  απευθείας από  πολλά κανάλια, όπως το 

NISMO.com, το NISMO.tv, στο YouTube και τη σελίδα NISMO 
Facebook, συν το YouTube PlayStation Europe. 

 

Ο τελικός γύρος του Blancpain GT Series Endurance Cup θα 
μεταδοθεί και αυτός ζωντανά, αυτή την εβδομάδα, στο 

NISMO.com και στο NISMO.tv στο YouTube. 
 


