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ДВИЖЕНИ ОТ СВЕТОВНИ ИНОВАЦИИ
Повече от лозунг, тази изследователска нагласа е насочена в една посока – напред.  

В INFINITI този ангажимент намира израз във водещи световни технологии, които освобождават  
човешкия потенциал, като подобряват човешките възможности. Доказан факт е, че мисълта  

за клиентите е на първо място и е в основата на нашия успех и завоюваните челни позиции.

Ние сме като вас. Впускаме се отвъд нашата зона на комфорт. Навярно други са 
доволни да подобряват своите машини, но ние сме устремени да стигнем   

по-далече – да проектираме автомобили, които разгръщат човешкия потенциал. 
Ние създаваме технологии, за да разширим вашите сетива, удивителен дизайн, 

който настойчиво изисква реакция, и динамични показатели, които ви карат 
да се усещате по-живи. Превръщаме идеите си в конкретни решения, свързани 

с пътищата, по които шофирате.

ТУРБОДВИГАТЕЛЯТ НА INFINITI С ПРОМЕНЛИВО 
СЪОТНОШЕНИЕ НА КОМПРЕСИЯТА  

Революционен пробив в технологията на 
двигателите с вътрешно горене, турбодвигателят на 
INFINITI с променливо съотношение на компресията 
ще се предлага с бъдещите поколения автомобили 
INFINITI. Това ще бъде първият двигател, при който 

се регулира непрекъснато съотношението на 
компресията, за да се оптимизират мощността 

и ефективността. Многораменната система се огъва, 
за да се намали съотношението на компресията, 

когато е необходима повече тяга, и се отпуска, за 
да го увеличи, когато се цели по-голяма горивна 

ефективност. Следете за новини по темата.
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СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА 
ЛЕНТАТА* С помощта на камера, която следи маркировката 
на пътя, системата за предупреждение при напускане на 
лентата (LDW – LANE DEPARTURE WARNING) ви известява 
със звуков сигнал, ако неволно се отклоните от лентата 
на движение без подаден сигнал.

СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ НА 360° ОКОЛО 
АВТОМОБИЛА (AROUND VIEW® MONITOR)* Четири камери 
и виртуален изглед отгоре на 360° подобряват уменията 
ви за паркиране, като ви предупреждават и за движещи 
се или неподвижни обекти в близост.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА „СЛЯПО ПЕТНО" 
(BSI – BLIND SPOT INTERVENTION®)* Със системата Blind 
Spot Intervention® получавате видимост и в зони извън 
зрителното ви поле. Тя ви предупреждава, ако засече 
превозно средство в сляпата зона, и е проектирана да се 
намеси, за да ви помогне да избегнете сблъсък.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СБЛЪСЪК НА ЗАДЕН 
ХОД* Тази революционна технология ви предупреждава, 
ако засече движение и големи неподвижни обекти зад 
вас, когато се движите на заден ход. Тя ви помага да 
избегнете сблъсък, като при определени условия може да 
задейства спирачките вместо вас.*

ДИРЕКТНО АДАПТИВНО КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
(DAS – DIRECT ADAPTIVE STEERING®)* С над 1000 корекции 
в секунда, системата за директно адаптивно кормилно 
управление непрекъснато извършва фини настройки на 
управлението и филтрира нежеланите вибрации.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ЧЕЛЕН СБЛЪСЪК И 
СПИРАНЕ (FORWARD COLLISION WARNING AND STOP)*  
Вашият автомобил INFINITI не само следи превозното 
средство непосредствено пред вас, но и това пред него. 
Ако системата установи потенциален риск, тя подава 
звуков и визуален предупредителен сигнал.

*  Предлага се с някои модели. Вижте задната корица за повече информация за 
функциите в помощ на водача.

ОЧАКВАЙТЕ 
СКОРО



БЕЗГРАНИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ
Ние вярваме, че всеки водач притежава неподозирани възможности. Да превъзхожда останалите. Да достига до непознати измерения, 

воден от автомобила си. Вижте как това става факт с модела INFINITI Q30, чиито ефектни линии и дръзки пропорции Ви открояват, 
определяйки стила Ви. Властвайте на улиците с интелигентните технологии, проектирани да повишат динамиката. Започнете да 

конфигурирате Вашия автомобил Q30 за Вашето лично пътуване. Всеки избор ще превърне представата Ви в действителност. Вашите. 

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

INFINITI прави всичко възможно, за да гарантира, че представените тук цветови мостри са възможно най-близки до действителните цветове на превозните средства. Мострите могат да се различават малко заради процеса на печат и в зависимост от това 
дали се разглеждат на дневна светлина, флуоресцентно осветление или лампа с нажежаема жичка. Моля, вижте действителните цветове във Вашия местен INFINITI център. 1 Предлага се с някои модели.

ВИДИМОСТ С ВДЪХНОВЕН ОТ ФОРМАТА НА ОКО 
ДИЗАЙН Различими отпред и отстрани, 
вдъхновените от формата на око светодиодни 
фарове и задни светлини разкриват емблематичния 
стил на INFINITI от всеки ъгъл.*

ДИЗАЙН ОТ НОВО ИЗМЕРЕНИЕ Стилът на INFINITI 
Q30 има свой собствен характерен облик/дух, 
а спортният модел разкрива неговата най-ярка 
страна. Предизвикателни отвори и ъгли очертават 
предната решетка на Q30, която се съчетава 
с отличителната задна броня с вградени хромирани 
накрайници на ауспуха.
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18-ИНЧОВИ ОЛЕКОТЕНИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С 5 ДВОЙНИ СПИЦИ С ГУМИ 235/50R18

19-ИНЧОВИ ОЛЕКОТЕНИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С 5 ДВОЙНИ СПИЦИ  
С RUN-FLAT ГУМИ 235/45R191

19-ИНЧОВИ ОЛЕКОТЕНИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С ДВУЦВЕТНО ПОКРИТИЕ С 5 ДВОЙНИ 
СПИЦИ И ЛИЛАВИ АКЦЕНТИ С RUN-FLAT ГУМИ 235/45R191

18-ИНЧОВИ ОЛЕКОТЕНИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С ДВУЦВЕТНО ПОКРИТИЕ С 5 ДВОЙНИ 
СПИЦИ С ГУМИ 235/50R181

ИЗБОР НА ДЖАНТИ

*  Предлага се с някои модели.                                                                              



ИНТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

INFINITI прави всичко възможно, за да гарантира, че представените тук цветови мостри са възможно най-близки до действителните цветове на превозните средства. Мострите могат да се различават малко заради процеса на печат и в зависимост от това дали се 
разглеждат на дневна светлина, флуоресцентно осветление или лампа с нажежаема жичка. Моля, вижте действителните цветове във Вашия местен INFINITI център. 1 Предлагат се срещу допълнително заплащане.

ДОБАВЕТЕ ОТЛИЧИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ПОДОБРЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО Независимо 
какво Ви очаква в утрешния ден, Вие имате 
сигурността, че сте подготвени да го посрещнете. 
Q30 се отличава с широк, квадратен отвор на 
багажника, който прави товаренето и разтоварването 
невероятно лесни. Вдигнете задната врата и ще 
имате пряк достъп до мястото за багаж без никакви 
препятствия.* Сгъващите се задни седалки 60/40 
освобождават допълнително пространство, за да 
пренасяте повече вещи, а средният проход във 
версиите LUXE TECH и SPORT TECH побира ските 
или задължителната сигнална лампа.*

ДАЙТЕ ИЗРАЗ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА СИ  
Изборът от специални цветни гами за салона на 
Q30 отразява нова нагласа на духа. Направете 
избор между луксозната премиум визия и усещането 
на предразполагащата кожа в цвят графит, 
естествения вид на бялата кожа или подходете още 
по-емоционално с модерни цветови комбинации 
от предлаганите стилови пакети Gallery White.

ВИДИМОСТ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ Вижте от нова 
перспектива всичко около Вас, като изберете 
сензорния пакет. Със системата за видео 
наблюдение на 360˚ около автомобила (Around 
View® Monitor) с индикатор за движещи се обекти 
(Moving Object Detection) и предна и задна 
сонарна система* видимостта и маневрирането 
са максимално улеснени дори в най-тесните 
пространства. Четири камери и виртуален поглед 
отгоре на 360° подобряват уменията Ви за 
паркиране, като и предупреждават, когато 
в близост бъде засечен движещ се обект.*

ПАРКИРАЙТЕ БЕЗПРОБЛЕМНО Направете 
паркирането лесно със сензорния пакет. Предложен 
за първи път от INFINITI, интелигентният асистент за 
паркиране използва комбинация от 12 сензора, за 
да определи подходяща зона за паркиране, която 

Как ще бъде създаден Вашият Q30? Роден да 
предизвиква, той предлага дръзки идеи на устремените. 
Създайте интериор, който е толкова уникален, колкото 
сте и Вие. Задействайте най-новите технологии, 
които ще променят възприятията Ви. За това какъв 
може да бъде един премиум модел с 5 врати. И каква 
внушителна заявка Ви позволява да направите.
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*  Предлага се с някои модели. Вижте задната корица за повече информация за 
функциите в помощ на водача.

е достатъчно голяма за Q30. Трябва само да 
включите скоростния лост, да натиснете бутон за 
потвърждение и да натискате педалите на 
спирачките и газта. Вашият автомобил ще се 
насочва плавно на заден ход, като маневрира под 
ъгъл от 45º или успоредно за паркиране на 
любимото Ви място пред кафенето.*



• Система стоп-старт
• Дизелов филтър за твърди частици (DPF) (само за 

дизелови двигатели)
• Серво управление, чувствително към скоростта
• Лостчета за смяна на предавките (само за скоростна 

кутия с двоен съединител)
• Антиблокираща спирачна система (ABS – Anti-lock 

Braking System) за 4 колела, електронно разпределение 
на спирачното усилие (EBD – Electronic Brake force 
Distribution), система за контрол на сцеплението 
(TCS – Traction Control System) и динамичен контрол на 
автомобила (VDC – Vehicle Dynamic Control)

• Система за контрол на налягането в гумите (TPMS – 
Tyre Pressure Monitoring System) (предупреждение) 

• Система за подпомагане на потеглянето по наклон
• Адаптивен спирачен асистент
• Електронна ръчна спирачка
• Имобилайзер
• Централно заключване
• 7 въздушни възглавници (за водача и пътника до него, 

предни странични за гръдния кош и таза, странични 
въздушни щори по цялата дължина, за коленете на водача)

• Напомняне за предни и заден предпазни колани
• Система за предупреждение при челен сблъсък 

(FCW – Forward Collision Warning) и спиране
• Дюзи за чистачките на предното стъкло с подгряване
• 18-инчови олекотени алуминиеви джанти с 5 двойни 

спици с гуми 235/50R18
• Двойни правоъгълни хромирани елементи на ауспуха
• Отопляеми външни огледала с електрическо 

задвижване и ръчно прибиране
• Външни огледала в цвета на автомобила със 

светодиодни мигачи1

• Вежди на калниците в черен лак
• Странични прагове в черен лак
• Матови хромирани елементи на прозорците
• Автоматично включване на предните фарове
• Пастелна боя
• Светодиодни дневни светлини
• Светодиодни задни комбинирани фарове
• Задни фарове за мъгла
• Халогенни фарове
• Селектор за режим на управление на INFINITI (само за 

DCT)
• Информационно-развлекателна система със сензорен 

екран (LCD VGA 7 инча)
• Система за гласово разпознаване
• Bluetooth® възможност за възпроизвеждане на аудио и 

телефонен указател
• Еднозонова ръчна климатична инсталация

• Предни и задни електрически прозорци с управление с 
едно докосване

• Мрежа за багаж в мястото за краката на пътника до водача
• Преден централен подлакътник
• Огледала за обратно виждане с осветление (водач, 

пътник на предната седалка)
• 12V контакти в предната и задната централна конзола
• Активно изолиране на шума (ANC – Active Noise 

Cancellation) за двигател 2.2d
• AM/FM аудиосистема с единичен CD плейър
• Аудиосистема с 6 високоговорителя
• 3 USB порта със свързаност за смартфон и iPod
• Мултифункционален волан
• Кожен волан и скоростен лост
• Телескопичен волан с ръчно регулиране на положението 

по височина и близост
• Арматурно табло с изкуствена кожа
• Вътрешни декоративни елементи от черен лак
• Салон от текстил
• Регулиране на височината на седалката на водача
• Сгъваема задна седалка 40/60
• ISOFIX система за закрепване на детско столче на 2-ред 

седалки
• Комплект против спукване2

Индивидуални опции:  11

 Включва всички функции на Q30 PURE и: 
• Системи за предупреждение при напускане на лентата  

(LDW – Lane Departure Warning)
• Вътрешно светлочувствително огледало против заслепяване
• Светлочувствително странично огледало против заслепяване 

откъм водача
• Круз контрол система за поддържане на скоростта
• Ограничител на скоростта
• Система за подпомагане на паркирането на заден ход
• Отопляеми външни огледала с електрическо задвижване и 

прибиране
• Светодиодни предни фарове за мъгла

Допълнителни пакети:  1  2  3  4  5  7
Индивидуални опции:  11

 Включва всички функции на Q30 LUXE и: 
• Системи за предупреждение за „сляпо петно“ (BSW – 

Blind Spot Warning)
• Интелигентен круз контрол (ICC – Intelligent Cruise 

Control)
• Амбиентно осветление
• Алуминиеви прагове
• Тапицерия на тавана от черен текстил
• Кожен салон от напас кожа Nappa3

• Електрически предни седалки с регулиране и памет
• Лумбална опора за пътника до водача с електрическо 

регулиране
• Ключ с памет за позицията на седене на шофьора
• Регулиране на височината на седалката на водача и на 

предната пътническа седалка
• Регулиране на ъгъла на наклон на предната пътническа 

седалка
• Заден централен подлакътник с поставка за чаши
• Oтвор за ски

Стандартни пакети:  2  3  4  
Допълнителни пакети:  5  9
Индивидуални опции:  10  11  12

 Включва всички функции на Q30 PURE и: 
• Спортни спирачки (само за двигатели 2.0t и 2.2d)
• Спортно окачване (само за двигатели 2.0t и 2.2d)
• Система за подпомагане на паркирането на заден ход
• Системи за предупреждение при напускане на лентата 

(LDW – Lane Departure Warning)
• Вътрешно светлочувствително огледало против 

заслепяване
• Светлочувствително странично огледало против 

заслепяване откъм водача
• Круз контрол система за поддържане на скоростта
• Ограничител на скоростта
• 19-инчови олекотени алуминиеви джанти с 5 двойни 

спици с run-flat гуми 235/45R19
• Двойни правоъгълни хромирани елементи на ауспуха
• Странични прагове в цвета на автомобила
• Предна радиаторна решетка със спортен дизайн
• Предна броня със спортен дизайн
• Дифузьор със спортен дизайн на задната броня
• Светодиодни предни фарове за мъгла
• Черни странични огледала със светодиодни мигачи
• Отопляеми външни огледала с електрическо 

задвижване и прибиране
Допълнителни пакети:  1  2  3  4  5  6  8
Индивидуални опции:  11

 Включва всички функции на Q30 SPORT и: 
• Системи за предупреждение за „сляпо петно“ (BSW – 

Blind Spot Warning)
• Интелигентен круз контрол (ICC – Intelligent Cruise 

Control)
• Амбиентно осветление
• Мултифункционален волан с плоска долна част
• Тапицерия на тавана от черен текстил
• Алуминиеви прагове
• Алуминиеви педали
• Предни седалки със спортен дизайн и интегрирани 

подглавници
• Кожен салон от напа с кожа Nappa
• Електрически предни седалки с регулиране и памет
• Лумбална опора за пътника до водача с електрическо 

регулиране
• Ключ с памет за позицията на седене на шофьора
• Настройване по височина на седалката на водача и 

предния пътник
• Настройване на ъгъла на седалката на предния пътник
• Заден централен подлакътник с поставка за чаши
• Oтвор за ски

Стандартни пакети:  2  3  4  
Допълнителни пакети:  5
Индивидуални опции:  11  12

 Сензорен пакет
• Светодиодни фарове с автоматично регулиране на 

височината
• Система на светлините за следене на пътя при завой 

(AFS – Adaptive Front-lighting System)
• Интелигентни светлини (Smart Beam) (Автоматични 

дълги/къси светлини)
• Система I-Key (безключов достъп и бутон за стартиране 

на двигателя)
• Автоматичен асистент при паркиране със система за 

видео наблюдение на 360˚ около автомобила (AVM – 
Around View Monitor) и разпознаване на движещи се 
обекти (MOD – Moving Object Detection)

• Хромово покритие на външните дръжки на вратите
• Ултразвукова алармена система
• Лампички на страничните огледала 

Изисква се основен пакет 3

 Стъклен пакет
• Стъклен покрив с електрически сенник
• Затъмнени задни стъкла 

4

5

 Пакет INFINITI InTouch
• Навигационна система INFINITI
• DAB дигитално радио
• Разпознаване на пътните знаци

 Пакет „Мултимедия“
• Пакет INFINITI InTouch
• Аудиосистема BOSE® Premium с 10 тонколони 

 Основен пакет
• Камера за задно виждане в комбинация със система 

за подпомагане паркирането на преден и заден ход 
(парктроник системи)

• Автоматична климатична инсталация с двузонов 
климатроник и задна централна конзола

• Чистачки със сензор за дъжд
• Отопляеми предни седалки
• Лумбална опора за водача с електрическо регулиране
• Седалка за водача с настройка на наклона 

1

2

3

LUXE

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ, ПАКЕТИ И ОПЦИИ
PURE LUXE TECH SPORT SPORT TECH

ПАКЕТИ И ОПЦИИ

 Пакет спортен дизайн
• Предни седалки със спортен дизайн и интегрирани 

подглавници
• Тапицерия на седалките от велур и изкуствена кожа
• Тапицерия на тавана от черен текстил
• Мултифункционален волан с плоска долна част
• Алуминиеви педали 

Не се предлагат в комбинация с 8

 City Black (за LUXE)
• 18-инчови олекотени алуминиеви джанти с 

двуцветно покритие с 5 двойни спици с гуми 
235/50R18

• Основен пакет
• Стъклен пакет
• Матови сребристи странични огледала със 

светодиодни мигачи
• Тапицерия на седалките от велур и изкуствена кожа 

с лилави шевове
• Алуминиеви прагове
• Лилав елемент на дистанционното управление 

6

7

 City Black (за SPORT)
• 19-инчови олекотени алуминиеви джанти с двуцветно 

покритие с 5 двойни спици и лилави акценти с run-flat 
гуми 235/45R19

• Основен пакет
• Стъклен пакет
• Предни седалки със спортен дизайн и интегрирани 

подглавници
• Тапицерия на седалките от велур и изкуствена кожа с 

лилави шевове
• Мултифункционален волан с плоска долна част
• Алуминиеви педали
• Матови сребристи странични огледала със 

светодиодни мигачи
• Тапицерия на тавана от черен текстил
• Лилав елемент на дистанционното управление
• Алуминиеви прагове 

Не се предлагат в комбинация с 6

 Gallery White
• 18-инчови олекотени алуминиеви джанти с двуцветно 

покритие с 5 двойни спици с гуми 235/50R18

8

9

• Кожени седалки от бяла напа с графитени елементи и 
червени шевове

• Стъклен пакет
• Матови сребристи странични огледала със 

светодиодни мигачи
• Червен елемент на дистанционното управление

  19-инчови олекотени алуминиеви джанти с 5 двойни 
спици с run-flat гуми 235/45R19

 Не се предлагат в комбинация с 9

  Боя металик

 Матови хромирани релси на покрива
 Не се предлагат в комбинация с 9

10

11

12

1  Не се предлага с пакетите за стил City Black и Gallery white.
2  Не се предлага с 19-инчови run flat гуми.
3  Само с кожен интериор в цвят Wheat.

Вижте задната корица за повече информация за функциите в помощ на водача.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.6t MT 1.6t DCT 2.0t DCT 2.0t DCT AWD

ДВИГАТЕЛ
Гориво Бензин Бензин Бензин Бензин 
Цилиндри 4 4 4 4
Кубатура 1595 куб. См 1595 куб. См 1991 куб. См 1991 куб. См
Газоразпределителен механизъм Двоен разпределителен вал Двоен разпределителен вал Двоен разпределителен вал Двоен разпределителен вал
Смукателна система Директно впръскване Директно впръскване Директно впръскване Директно впръскване
Изпускателна система Единичен Единичен Двойна система за отработени газове Двойна система за отработени газове
Мощност 90 кВт (122 к. с.) при 5000 об/мин 115 кВт (156 к. с.) при 5300 об/мин 155 кВт (211 к. с.) при 5500 об/мин 155 кВт (211 к. с.) при 5500 об/мин 
Въртящ момент 200 Нм при 1250–4000 об/мин 250 Нм при 1250–4000 об/мин 350 Нм при 1200–4000 об/мин 350 Нм при 1200–4000 об/мин
Скоростна кутия 6-степенна механична скоростна кутия 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител (DCT) 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител (DCT) 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител (DCT) 
Задвижващи колела Задвижване на предните колела  

(FWD – Front Wheel Drive)
Задвижване на предните колела  

(FWD – Front Wheel Drive)
Задвижване на предните колела  

(FWD – Front Wheel Drive)
Четири задвижващи колела  

(AWD – All-Wheel Drive)
Емисии на отработени газове Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост (км/ч) 200 215 235 230
0–100 км/ч (сек) 9,4 8,9 7,2 7,3

Разход на гориво (WLTP)1 (л/100 км) 

Комбиниран цикъл на шофиране
18-инчови джанти 7.4  –  7.3 7.7  –  7.6 - 8.5  –  8.4
19-инчови джанти - 7.9  –  7.8 8.1  –  8.1 8.7 –  8.6

Емисии на CO2 (WLTP)1 (г/км) 
Комбиниран цикъл на шофиране

18-инчови джанти 167  –  165 175  –  172 – 191  –  191
19-инчови джанти – 179  –  177 184  –  183 196  –  195

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Тегло в заредено състояниe2 (кг) Pure 1493 / Luxe 1507 Pure 1524 / Luxe 1538 / Luxe Tech 1564 

Sport 1542 / Sport Tech 1567
Sport 1562 Luxe Tech 1644 / Sport Tech 1650

Маса за теглене – ремарке без спирачки/със спирачки (кг) 700 / 1200 700 / 1400 730 / 1500 750 / 1800
Обем на багажника (л) 430 430 430 430
Обем на резервоара (л) 50 50 50 56

РАЗМЕРИ
Екстериор

Коефициент на въздушно съпротивление Pure 0,32 / Luxe 0,33 Pure 0,33 / Luxe 0,35 / Luxe Tech 0,35 
Sport 0,35 / Sport Tech 0,35

Sport 0,35 Luxe Tech 0,35 / Sport Tech 0,35

Дължина (мм) 4425 4425 4425 4425
Обща ширина с прибрани огледала/ с отворени огледала (мм) 2083 / 1805 2083 / 1805 2083 / 1805 2083 / 1805
Височина без релса на покрива (мм) 1495 1495 (Sport: 1475) Sport: 1475 1495 (Sport: 1475)
Междуосово разстояние (мм) 2700 2700 2700 2700

1  Посочените стойности се базират на официални лабораторни тестове и варират в зависимост от конкретното оборудване на автомобила. Стойностите следва да се използват единствено за целите на сравнение между автомобили и може да се 
различават от стойностите, които се постигат при реални пътни условия, при които влияние оказват фактори като климатични условия, стил на шофиране, товар на автомобила и аксесоари монтирани на автомобила след закупуването му. Стойностите 
на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид са получени чрез прилагане на новата Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки автомобили (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure или “WLTP”). Стойностите от WLTP 
и NEDC изпитвания не подлежат на директно сравнение. Могат да бъдат сравнявани единствено стойности на разход на гориво и емисии на въглероден диоксид, получени чрез използването на една и съща тестова процедура. Повече информация за 
приложението на WLTP/NEDC можете да получите от вашия дилър или на infinitibg.bg/wltp.

2  Посочените стойности са определени чрез провеждане на тестове съгласно методите, посочени в Регламент 715/2007/ЕО, и може да се различават от стойностите, постигнати при шофиране в реални условия. Допълнителното оборудване и аксесоари 
може да повишат тези цифри.

Както може би вече знаете, INFINITI Europe ще прекрати своите дейности в Европа от м.март 2020 г. За да откриете повече информация как това може да окаже влияние върху новите и съществуващите клиенти на INFINITI, моля, вижте  
www.infinitibg.bg/centre-services. Междувременно, поръчки могат да се правят само за текущите наличности (до тяхното изчерпване).



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.2d DCT 2.2d DCT AWD

ДВИГАТЕЛ
Гориво Дизел Дизел 
Цилиндри 4 4
Кубатура 2143 куб. См 2143 куб. См
Газоразпределителен механизъм Двоен разпределителен вал Двоен разпределителен вал
Смукателна система Common Rail Direct Injection (CDI) Common Rail Direct Injection (CDI)
Изпускателна система Двойна система за отработени газове Двойна система за отработени газове
Мощност 125 кВт (170 к. с.) при 3400–4000 об/мин 125 кВт (170 к. с.) при 3400–4000 об/мин 
Въртящ момент 350 Нм при 1400–3400 об/мин 350 Нм при 1400–3400 об/мин
Скоростна кутия 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител (DCT) 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител (DCT)
Задвижващи колела Задвижване на предните колела  

(FWD – Front Wheel Drive)
Четири задвижващи колела  

(AWD – All-Wheel Drive)
Емисии на отработени газове Euro 6c Euro 6c

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост (км/ч) 220 215
0–100 км/ч (сек) 8,3 8,5

Разход на гориво (WLTP)1 (л/100 км) 

Комбиниран цикъл на шофиране
18-инчови джанти 6.3  –  6.2 6.9  –  6.8
19-инчови джанти 6.4  –  6.4 7.1  –  7.0

Емисии на CO2 (WLTP)1 (г/км) 
Комбиниран цикъл на шофиране

18-инчови джанти 164  –  163 180  –  178
19-инчови джанти 169  –  167 185  –  184

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Тегло в заредено състояниe2 (кг) Pure 1615 / Luxe 1630 / Sport 1637 Luxe Tech 1709 / Sport Tech 1716
Маса за теглене – ремарке без спирачки/със спирачки (кг) 750 / 1500 750 / 1800
Обем на багажника (л) 430 430
Обем на резервоара (л) 50 56

РАЗМЕРИ
Екстериор
Коефициент на въздушно съпротивление Pure 0,32 / Luxe 0,32 / Sport 0,33 Luxe Tech 0,34 / Sport Tech 0,34
Дължина (мм) 4425 4425
Обща ширина с прибрани огледала/ с отворени огледала (мм) 2083 / 1805 2083 / 1805
Височина без релса на покрива (мм) 1495 (Sport: 1475) 1495 (Sport: 1475)
Междуосово разстояние (мм) 2700 2700
1  Посочените стойности се базират на официални лабораторни тестове и варират в зависимост от конкретното оборудване на автомобила. Стойностите следва да се използват единствено за целите на сравнение между автомобили и може да се 

различават от стойностите, които се постигат при реални пътни условия, при които влияние оказват фактори като климатични условия, стил на шофиране, товар на автомобила и аксесоари монтирани на автомобила след закупуването му. Стойностите 
на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид са получени чрез прилагане на новата Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки автомобили (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure или “WLTP”). Стойностите от WLTP 
и NEDC изпитвания не подлежат на директно сравнение. Могат да бъдат сравнявани единствено стойности на разход на гориво и емисии на въглероден диоксид, получени чрез използването на една и съща тестова процедура. Повече информация за 
приложението на WLTP/NEDC можете да получите от вашия дилър или на infinitibg.bg/wltp.

2  Посочените стойности са определени чрез провеждане на тестове съгласно методите, посочени в Регламент 715/2007/ЕО, и може да се различават от стойностите, постигнати при шофиране в реални условия. Допълнителното оборудване и аксесоари 
може да повишат тези цифри.

Както може би вече знаете, INFINITI Europe ще прекрати своите дейности в Европа от м.март 2020 г. За да откриете повече информация как това може да окаже влияние върху новите и съществуващите клиенти на INFINITI, моля, вижте  
www.infinitibg.bg/centre-services. Междувременно, поръчки могат да се правят само за текущите наличности (до тяхното изчерпване).

PURE / 
LUXE /
SPORT

LUXE  
CITY BLACK LUXE TECH

LUXE TECH 
GALLERY 

WHITE

ПАКЕТ 
СПОРТЕН 
ДИЗАЙН

SPORT  
CITY BLACK

SPORT 
TECH

TАПИЦЕРИЯ Плат
кожа велурено 
и изкуствена 

кожа
Кожа Кожа напа Кожа напа

кожа велурено 
и изкуствена 

кожа

кожа велурено 
и изкуствена 

кожа
Кожа напа

Интериорни цветове (код) Graphite (G) Graphite (G) Graphite (G) Wheat (P) Pure white (G) Graphite (G) Graphite (G) Graphite (G)

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ код Type
Black Obsidian KH3 Пастел ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Металик

□ □ □ □ □ □ □ □
Blade Silver KY0 □ □ □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □ □
Pearl Black Z11 □ □ □ □ □ □ □ □
Magnetic Red NAJ □ □ □ □ □ □ □ □
Chestnut Bronze CAN □ □ □ □ □ □ □ □
Ink Blue RBN □ □ □ □ □ □ □ □

ПОКРИВ
Плат в цвят Pebble ■ ■ – – – – – –
Черен текстил – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Черен лак ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 ■ Стандартен  □ Опция, за която се плаща  – Не се предлага

ЦВЕТОВЕ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ВАРИАНТ/НАЛИЧНОСТ НА ДВИГАТЕЛИ
2.2d DCT 2.2d DCT AWD 1.6t MT 1.6t DCT 2.0t DCT 2.0t DCT AWD

PURE √ √ √
LUXE √ √ √ √
LUXE TECH √ √ √
SPORT √ √ √
SPORT TECH √ √ √

Всички размери са в мм.

1805 4425

2700

1495

(Sport 1475)





ЗАБЕЛЕЖКИ 

INFINITI Europe е подразделение на Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Швейцария. 

Тази брошура е предназначена единствено за обща илюстративна и информационна цел. Тя подлежи на промяна и не представлява предложение, представяне или гаранция (изрична или подразбираща се) от страна на INFINITI Europe. Преди да използват тази 
брошура, за да вземат решение за закупуване, заинтересованите лица трябва да се свържат пряко с някой INFINITI център, за да потвърдят достоверността на представената тук информация и нейната относимост за конкретно превозно средство. INFINITI Europe 
си запазва правото да извършва промени, по всяко време и без предварително известие, в цените, цветовете, материалите, оборудването, спецификациите и моделите, както и да прекрати предлагането на определени модели или оборудване. Поради 
непрекъснатото разработване на продуктите и други фактори, които оказват влияние върху производството, действителните материали и спецификации на конкретен автомобил могат да се различават от посоченото в тази брошура. Някои превозни средства 
са показани с допълнително оборудване, което се предлага само по избор. Вижте конкретното превозно средство за пълна точност. Наличността и времето на доставка за отделните модели или оборудване могат да се различават. Спецификациите, 
допълнителното оборудване и аксесоарите могат да се различават в отделните държави. За допълнителна информация относно наличността, допълнителното оборудване или аксесоарите се свържете с ашия INFINITI център. 

*Предлага се при някои модели. Някой услуги INFINITI InTouch може да изискват абонамент.

Информация относно функциите в помощ на водача (предлагат се на някои автомобили): Системата за предупреждение при челен сблъсък и спиране (Forward Collision Warning and Stop) има за цел да Ви предупреди преди настъпване на сблъсък – тя не може 
да предотврати сблъсък и не замества отговорното шофиране. Системата може да не подаде предупреждение/да не задейства спиране при някои условия. Работи до определена скорост и при други ограничения. Системата за предупреждение за сляпо петно 
(Blind Spot Warning) е функционалност, която не замества необходимостта водачът да следва задължителните процедури за смяна на лента. Системата не предотвратява контакт с други превозни средства или произшествия и е възможно да не засече всяко 
намиращо се около Вас превозно средство или обект. Интелигентният асистент за паркиране (Intelligent Park Assist), системата за видео наблюдение на 360˚ около автомобила (Around View® Monitor) с индикатор за движещи се обекти (Moving Object 
Detection) и системата за подпомагане на паркирането на преден и заден ход (Front and Rear Sonar System) не могат напълно да елиминират слепите петна и може да не засекат всеки обект. Работят до определена скорост и при други ограничения. Някои 
функции (напр. индикаторът за движещи се обекти – Moving Object Detection) работят само при скорост на автомобила под 5 км/ч. Интелигентният круиз контрол (Intelligent Cruise Control) не е система за избягване или предупреждение за сблъсък. Тази 
система помага да се поддържа дистанция до автомобила пред Вас при някои условия. Проектирана е за ограничено използване на спирачките. Ако спирачките не бъдат задействани от водача, това може да доведе до произшествие. Системата за 
предупреждение при напускане на пътната лента (Lane Departure Warning) работи само когато пътната маркировка е ясно различима и може да не засече маркировката на пътната лента при някои условия на пътя, пътното движение или при неблагоприятни 
климатични условия и не може да предотвратява произшествия или загуба на управление. Работи до определена скорост и при други ограничения. 

ВАЖНО: Никога не разчитайте единствено на системите за подпомагане на водача. Отговорност на водача е да упражнява контрол върху автомобила във всеки един момент. Системите за подпомагане на водача не могат да предотвратяват произшествия 
или загуба на контрол. Винаги следете обстановката около автомобила и поглеждайте назад, преди да го приведете в движение. Приложими са различни ограничения за скорост и други ограничения. 

За повече подробности относно всички функции посетете уебсайта на INFINITI (www.infinitibg.bg) или вижте ръководството за експлоатация.

Надписът и логото на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и INFINITI притежава лиценз за употребата им. BOSE е регистрирана търговска марка на BOSE Corporation. iPod е регистрирана търговска марка на Apple Inc. 

Официални данни за разхода на гориво за Q30 1.6t MT:  комбиниран разход от 7,4 до 7,3 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 167 до 165 г/км.
Официални данни за разхода на гориво за Q30 1.6t DCT:  комбиниран разход от 7,9 до 7,6 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 179 до 172 г/км.
Официални данни за разхода на гориво за Q30 2.0t DCT:  комбиниран разход от 8,1 до 8,1 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 184 до 183 г/км.
Официални данни за разхода на гориво за Q30 2.0t DCT AWD: комбиниран разход от 8,7 до 8,4 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 196 до 191 г/км.
Официални данни за разхода на гориво за Q30 2.2d DCT:  комбиниран разход от 6,4 до 6,2 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 169 до 163 г/км.
Официални данни за разхода на гориво за Q30 2.2d DCT AWD: комбиниран разход от 7,1 до 6,8 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 185 до 178 г/км.

Данните за разхода и за емисиите на CO2 са получени при лабораторни изпитания и са предназначени за сравнение между автомобилите и може да не отразяват реалните резултати при движение. Допълнителното оборудване, техническата поддръжка, стилът 
на шофиране, пътните и метеорологични условия могат да окажат влияние върху реалните резултати.  

Както може би вече знаете, INFINITI Europe ще прекрати своите дейности в Европа от м.март 2020 г. За да откриете повече информация как това може да окаже влияние върху новите и съществуващите клиенти на INFINITI, моля, вижте www.infinitibg.bg/centre-services. 
Междувременно, поръчки могат да се правят само за текущите наличности (до тяхното изчерпване).

Референция: I2193Q30SGBGBG

Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Посетете ни онлайн, за да създадете идеалния за вас INFINITI, вижте цените и научете повече.

www.infinitibg.bg 

СВЪРЖЕТЕ СЕ Присъединете се към нашата общност и научете последните новости за INFINITI.


