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

воден от автомобила си. Вижте как това става факт с INFINITI Q50 – модел, при който дигитално усъвършенстваната динамика ви  
дава властта на своята завладяваща с тръпката си мощ. Започнете да конфигурирате вашия Q50 за пътуване без ограничения.  

Всеки ваш избор ще трансформира въображението ви в действителност: вашата действителност!

ДАЙТЕ ИЗРАЗ НА ВАШАТА ЕСТЕСТВЕНА СИЛА  
Заострени линии, подчертани фарове и ефектни 
задни светлини отличават модифицираната предна 
и задна част на INFINITI Q50. Проявете най-силно 
вашата същност чрез спортните версии на предната 
решетка с дръзки ръбове и агресивни отвори, които 
се допълват от задни брони с по-нисък дифузьор 
с аеродинамичен дизайн.

ВДЪХНОВЯВАЩА ДИНАМИКА Моделът INFINITI Q50 
е оборудван с изключителни иновативни функции: 
системата INFINITI Direct Response Hybrid®, която 
осигурява мощност от 364 к.с. за впечатляваща 
динамика. Хибридната технология запазва движещата 
сила, която обикновено се губи, като превръща 
кинетичната енергия в електрическа, съхранява я в 
система от литиево-йонни батерии и я използва при 
ускоряване, като прехвърля незабавен електрически 
въртящ момент към задните колела.

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 Предлагат се срещу допълнително заплащане.
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17-ИНЧОВИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С 5 ДВОЙНИ СПИЦИ С RUN-FLAT ГУМИ 18-ИНЧОВИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С ПЕТ СПИЦИ В ЦВЯТ СРЕБРИСТ МЕТАЛИК С FLAT ГУМИ1

19-ИНЧОВИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С 5 ТРОЙНИ СПИЦИ В ЦВЯТ ТЪМНОСРЕБРИСТ МЕТАЛИК 
СЪС СПОРТЕН ДИЗАЙН С RUN-FLAT ГУМИ1
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ИЗБОР НА ДЖАНТИ



УВЕЛИЧЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ

ПИЛОТИРАЙТЕ С ЛЕКОТА Когато технологията 
отбелязва напредък, който увеличава възможностите 
на водача, можете да пътувате по-лесно, да следвате 
по-интелигентно, да направлявате по-добре. 
Технологиите на INFINITI за помощ при шофирането 
използват някои от същите технически иновации, 
които ще повлияят върху бъдещото автономно 
шофиране, за да Ви дадат повече възможности днес. 
Когато са задействани, функциите в помощ на 
водача* могат автоматично да реагират на трафика, 
да Ви помогнат със спирането в зависимост от 
автомобилите пред Вас, да ускорят до предварително 
зададената от Вас скорост и дори да Ви помогнат да 
направлявате автомобила в лентата на движение.

ШОФИРАЙТЕ С ДВОЙНА ЗАЩИТА Оборудвайте вашия 
Q50 с най-съвременните технологии за сигурност, 
които ви помагат да виждате и да реагирате при 
опасност, включително технологията за предсказване 
и предупреждение за челен сблъсък*, която позволява 
на вашия Q50 непрекъснато да следи не само 
превозното средство непосредствено пред вас, но 
и това пред него, и ви помага, като ви предупреждава 
за опасност. Понякога дори преди да я видите.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО В интериора 
на Q50 ви посреща атмосфера от динамични 
линии, неочаквани текстури и уютен артистизъм, в 
чийто фокус е водачът, с вграден лъскав интерфейс 
с двоен екран. С луксозни материали, обмислена 
ергономичност и прецизна изработка Q50 ще Ви 
вдъхнови да поемете по пътя пред Вас.

ДОЛОВЕТЕ РАЗЛИКАТА За допълнително удобство 
и безопасност INFINITI Q50 ви разпознава в момента 
на влизането чрез системата за интелигентен достъп 
до автомобила I-Key, като автоматично регулира 
позицията на седалките и волана точно според 
зададените от вас настройки*. Ще забележите разликата 

и в усъвършенстваното амбиентно осветление, което 
акцентира интериорното пространство, и ще я доловите 
със слуха си в съвършеното, прецизно качество на 
звука от аудио системата BOSE® Performance Series.*

Как ще бъде създаден вашият Q50? Проектиран 
да разширява възможностите на водача, моделът 
предлага дръзки идеи за устремените. Създайте 
интериор, който отговаря на вашата индивидуалност. 
Внесете акцент в пространството по ваш вкус. 
Управлявайте с технологии, които разчупват 
традиционните представи за постижимото от 
спортен седан и от вас като негов водач.

ДОБАВЕТЕ ОТЛИЧИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

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. 2 Стандартно само с 3.0t V6 бензинов двигател. Вижте задната корица за повече информация за функциите в помощ на водача.

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

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ, ПАКЕТИ И ОПЦИИ

• Система стоп-старт
• Директно адаптивно кормилно управление 

(Direct Adaptive Steering)
• Активен контрол на лентата (Active Lane Control)
• Активен контрол при завиване (Active Trace Control)
• 7-степенна адаптивна автоматична скоростна кутия 

с възможност за ръчно превключване на предавките
• Регенерираща спирачна система
• Спортно окачване 
• Система за контрол на налягането в гумите 

(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) 
(предупреждение) 

• Система за подпомагане на потеглянето по наклон
• 6 въздушни възглавници (предни възглавници за 

водача и пътника, предни странични възглавници 
и странични въздушни щори по цялата дължина 
на купето)

• Вътрешно светлочувствително огледало против 
заслепяване

• Круз контрол система за поддържане на скоростта
• Ограничител на скоростта
• 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 н

• Спирачен асистент (BA – Brake Assist)
• Система за звуково сигнализиране за приближаващ 

автомобил, предназначена за пешеходци 
(VSP – Vehicle Sound for Pedestrians)

• Система за безопасност на автомобила с 
имобилайзер на двигателя и аларма

• Ултразвукова алармена система
• Чистачки със сензор за дъжд
• Напомняне за предни и заден предпазни колани
• 17-инчови алуминиеви джанти с 5 двойни спици 

с run-flat гуми 225/55RF17 97W
• Външни огледала в цвета на автомобила със 

светодиодни мигачи
• Отопляеми външни огледала с електрическо 

задвижване и ръчно прибиране
• Светодиодни фарове за мъгла (предни и задни)
• Автоматично включване на предните фарове
• Светодиодни фарове с автоматично регулиране 

на височината и дневни светлини
• Задни светодиодни фарове
• Предна горна решетка с 3D вълниста диамантена 

форма

• Двоен ауспух с хромиран накрайник
• Тонирано стъкло с ултравиолетова защита 
• Фарове за мъгла с хромирано покритие
• Задна броня с черен дифузьор
• Селектор за режим на управление на INFINITI
• INFINITI InTouch
• Два сензорни екрана (LCD VGA 8-инчов 

и LCD VGA 7-инчов)
• Измервателен уред с 5-инчовTFT цветен екран 

с отчетливи показания
• Навигационна система INFINITI с информация 

за пътното движение и Цифрово радио излъчване 
(DAB)

• Bluetooth® технология за връзка с мобилен телефон
• Система за гласово разпознаване
• Дистанционен безключов достъп
• Камера за задно виждане
• Функция на светлините „Последвай ме вкъщи“
• Допълнителни изводи на климатичната инсталация 

в задната част (само при версия с автоматична 
скоростна кутия)

• INFINITI InTuition™  
Напълно персонализируема дигитална среда

• Електрическите стъкла на всички прозорци с 
автоматично отваряне, свързани с ключа

• Стартиране с бутон
• Сенници с огледала с осветление и удължители
• AM/FM аудиосистема с единичен CD плейър
• Аудиосистема с 6 високоговорителя
• USB/iPod и AUX изводи за външни устройства
• Bluetooth® с възможност за възпроизвеждане на 

аудио
• Активен контрол на шума (ANC)
• Мултифункционален волан
• Тапициран с кожа спортен волан с напречни 

шевове с матирано хромово покритие
• Тапициран с кожа скоростен лост с матирано 

хромово и черно гланцирано покритие
• Преден подлакътник с отделение за съхранение
• 12V контакти в централната конзола
• Телескопичен волан с ръчно регулиране на 

положението по височина и близост
• Вътрешни декоративни елементи от алуминий 

Kacchu
• Текстилна облицовка на тавана в цвят Pebble
• Луксозно покритие на арматурно табло с двойни 

шевове
• Алуминиеви елементи INFINITI на праговете на 

предните врати

• Кожен салон 
• Отопляеми предни седалки
• Лумбална опора на водача с ръчно регулиране 
• Заден централен подлакътник с поставка за чаши
• ISOFIX система за закрепване на детско столче 

на 2-ред седалки
Стандартни пакети:  1  
Допълнителни пакети:  3  4
Индивидуални опции:  6  7  8  9

 Включва всички функции на Q50 LUXE и:
• Лостчета на волана за смяна на предавките 
• Спортни спирачки с насрещни бутала 

(4 бр. отпред/2 бр. отзад)
• 19-инчови алуминиеви джанти с 5 тройни спици 

в цвят тъмносребрист металик със спортен дизайн 
с 245/40RF19 94W Run-flat гуми

• Спортна предна долна решетка с горна решетка 
с 3D вълниста диамантена форма

• Фарове за мъгла с черно покритие
• Задна спортна броня с дифузьор в цвета на 

автомобила
• Амбиентно осветление
• Алуминиеви педали и облегалка за крака
• Предни седалки със спортен дизайн

Стандартни пакети:  1  2  3
Допълнителни пакети:  4
Индивидуални опции:  6  8  9

 Включва всички СПОРТНИ функции на Q50S и:
• Екопедал
• Предпазни колани на предните седалки
• Електрически люк

Стандартни пакети:  1  2  3  4  5
Индивидуални опции:  8  9

 Пакет „Удобство”
• Система за подпомагане паркирането на преден 

и заден ход (парктроник системи)
• Двузонов адаптивен климатроник с автоматична 

рециркулация и полифенолен филтър

 Пакет „Мултимедия”
• Аудио система BOSE® Performance Series с 

16 високоговорителя
• Навигационна система INFINITI с информация за 

пътното движение и Цифрово радио излъчване 
(DAB) 

 Пакет „Добре дошли”
• Система за контрол на налягането в гумите 

(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) 
(индикация  за налягането на отделните гуми)

• Отопляеми външни огледала с електрическо 
задвижване, прибиране и обратна синхронизация

1

2

3

 Осигурителен щит
• Интелигентен круз контрол (ICC – Intelligent Cruise 

Control) за всякакви скорости
• Системи за предупреждение при напускане 

на лентата (LDW – Lane Departure Warning) и за 
предотвратяване на напускане на лентата 
(LDP – Lane Departure Prevention) 

• Системи за предупреждение за „сляпо петно“ 
(BSW – Blind Spot Warning) и предотвратяване на 
„сляпо петно“ (Blind Spot Intervention™)

• Система за аварийно задействане на спирачките при 
опасност от челен сблъсък (Forward Emergency Braking)

• Технология за предсказване и предупреждение за челен 
сблъсък (PFCW – Predictive Forward Collision Warning)

• Асистент за контрол на дистанцията (DCA – Distance 
Control Assist)

• Система за предупреждение за сблъсък на заден ход 
(BCI – Back-up Collision Intervention)

5   Електрически люк

  18-инчови алуминиеви джанти с пет спици в цвят 
сребрист металик с 225/50RF18 95W Run-flat гуми

  Боя металик

  Специална боя металик (Dynamic Sunstone Red – NBA)

6

7

8

9

• Система за интелигентен достъп до автомобила 
„I-Key“ със старт/стоп бутон за двигателя, отваряне 
на багажника и подобрена памет

• Приветстващо осветление
• Телескопичен волан с електрическо регулиране на 

положението по височина и близост
• Електрически предни седалки с регулиране и памет
• Лумбална опора за водача с електрическо 

регулиране 

 Пакет „Видимост”
• Система за видео наблюдение на 360˚ около 

автомобила (AVM – Around View Monitor ) 
с разпознаване на движещи се обекти и помощ 
за паркиране

• Система на светлините за следене на пътя при завой 
(AFS – Adaptive Front-lighting System)

• Интелигентни светлини (Smart Beam) 
За този пакет е необходима опция 3

4

Q50 LUXE Q50S SPORT Q50S SPORT TECH

ПАКЕТИ И ОПЦИИ



Q50 Hybrid AT Q50 Hybrid AWD AT
ДВИГАТЕЛ
Гориво Бензинов / Електрически режим (Хибрид) Бензинов / Електрически режим (Хибрид)
Цилиндри V6 V6
Кубатура (куб. см) 3498 3498
Смукателна система Смукателна система, конструирана за големи дебити Смукателна система, конструирана за големи дебити
Изпускателна система Двойна система за отработени газове Двойна система за отработени газове
Мощност

Дизел/Бензин двигатели 225 кВт (306 к. с.) при 6800 об/мин 225 кВт (306 к. с.) при 6800 об/мин
електрически двигател 50 кВт (68 к. с.) 50 кВт (68 к. с.)
комбинирани двигатели 268 кВт (364 к. с.) 268 кВт (364 к. с.)

Въртящ момент
Дизел/Бензин двигатели 350 Нм при 5000 об/мин 350 Нм при 5000 об/мин
електрически двигател 270 Нм 270 Нм
комбинирани двигатели 546 Нм 546 Нм

Скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия
Задвижващи колела Задни задвижващи колела (RWD – Rear-Wheel Drive) Интелигентна система за задвижване на всички колела  

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

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост (км/ч) 250 250 
0–100 км/ч (сек) 5,1 5,4
Разход на гориво1

Разход на гориво (WLTP)1 (л/100 км) 

Комбиниран цикъл на шофиране
17-инчови джанти 9,1 10,8
18-инчови джанти 9,1 10,8
19-инчови джанти 9,1 10,8

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

17-инчови джанти 205 245
18-инчови джанти 205 245
19-инчови джанти 205 245

СИСТЕМА DIRECT RESPONSE HYBRID
Хибридна система Един електромотор, 2 съединителя Един електромотор, 2 съединителя
Вид на акумулаторната батерия Литиево-йонен (Li-ion) акумулатор Литиево-йонен (Li-ion) акумулатор
Мощност на акумулаторната батерия/капацитет на акумулатора 346 B / 50 кВт 346 B / 50 кВт

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Тегло в заредено състояниe2 (кг) 18123 / 18424 / 18625 18883 / 19184 / 19365

Маса за теглене – ремарке без спирачки/със спирачки (кг) 750 / 1500 750 / 1500
Обем на багажника (л) 400 400
Обем на резервоара (л) 70 70

РАЗМЕРИ
Екстериор

Коефициент на въздушно съпротивление 0,263 / 0,274,5 0,273 / 0,284,5

Дължина (мм) 4810 4810
Обща ширина с прибрани огледала/с отворени огледала (мм) 1820 / 2084 1820 / 2084
Височина без релса на покрива (мм) 1430 1445
Междуосово разстояние (мм) 2850 2850

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.

3 Q50 Luxe   4 Q50S Sport   5 Q50S Sport Tech

Q50 Luxe Q50S Sport / Q50S Sport Tech

TАПИЦЕРИЯ Кожа Кожа
Интериорни цветове (код) Graphite (G) Wheat (C) Stone (K) Graphite (G) Stone (K)

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ Код Вид
Black Obsidian KH3

Пастел
■ ■ ■ ■ ■

Pure White QAW ■ ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Металик

□ □ □ □ □
Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □
Hagane Blue RBP □ □ □ □ □
Mocha Almond CAS □ □ □ □ □
Iridium Blue RAY □ □ □ □ □
Midnight Black GAG □ □ □ □ □
Dynamic Sunstone Red NBA Специална боя 

металик
□ □ □ □ □

ВЪТРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Kacchu алуминий ■ ■ ■ ■ ■

ПОКРИВ
Вътрешни декоративни елементи на тавана с цвят Pebble ■ ■ ■ ■ ■
 ■ Стандартен  □ Опция, за която се плаща  – Не се предлага

ЦВЕТОВЕ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ВАРИАНТ/НАЛИЧНОСТ НА ДВИГАТЕЛИ
Q50 HYBRID AT Q50 HYBRID AWD AT

Q50 Luxe √ -
Q50S Sport √ √
Q50S Sport Tech - √

1820

1445
 1430a

a Q50 Hybrid AT
Всички размери са в мм.

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).

4810

2850

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ





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 вашия INFINITI Център. 

*Предлага се при някои модели. 

Информация относно функциите в помощ на водача (предлагат се при някои модели): Системата за предупреждение за челен сблъсък (FCW – Forward Collision Warning) и системата за аварийно задействане на спирачките при опасност от челен сблъсък 
(Forward Emergency Braking) имат за цел да ви предупредят преди настъпване на сблъсък; те не могат да предотвратят сблъсък и не заместват отговорното шофиране. Системата може да не подаде предупреждение/да задейства спиране при някои условия. 
Работи до определена скорост и при други ограничения. Системите за предупреждение/предотвратяване на „сляпо петно” не заместват необходимостта от предприемане на съответно престрояване в друга лента. Системите не могат да предотвратят удари 
с други превозни средства или злополуки. Те може да не засекат всяко намиращо се около Вас превозно средство или друг обект. Системата за предупреждение за сблъсък на заден ход (BCI – Back-up Collision Intervention) и системата за видео наблюдение 
на 360о около автомобила (AVM – Around View Monitor) с индикатор за движещи се обекти и подпомагане на паркирането не може напълно да елиминира мъртвите зони и е възможно да не засече всеки обект. Работи 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. Асистентът за контрол на дистанцията (DCA – Distance Control Assist) и системата за интелигентен круз 
контрол (Intelligent Cruise Control) не са системи за избягване на сблъсък или устройство за предупреждение. Асистентът за контрол на дистанцията помага да се поддържа дистанция до автомобила пред Вас при определени условия. Проектиран за ограничено 
използване заедно със спирачките. Ако спирачките не бъдат задействани от водача, това може да доведе до произшествие. Системите за активен контрол на лентата (Active Lane Control), за предупреждение при напускане на лентата (Lane Departure Warning) 
и за предотвратяване на напускане на лентата (Lane Departure Prevention) работят само когато маркировките на пътните ленти са ясно видими. Тези системи може да не засекат маркировката на пътната лента в зависимост от обстановката на пътя, движението 
или метеорологичните условия. Те не могат да предотвратят произшествия или загуба на контрол. Работят 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 Q50 Hybrid AT: комбиниран разход от 9,1 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 205 г/км.
Официални данни за разхода на гориво за Q50 Hybrid AWD AT: комбиниран разход от 10,8 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 245 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: I2193Q50SGBGBG

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

www.infiniti.eu 

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

Facebook.com/InfinitiEurope


