Q50

KORLÁTLAN KÉPESSÉGEK

KERÉKVÁLASZTÉK

Hiszünk abban, hogy minden járművezető korlátlan képességeket hordoz magában. Ahhoz, hogy kivételes teljesítményt nyújtson.
Ahhoz, hogy a lehető legmesszebbre jusson el. Mindez valósággá válik az INFINITI Q50-nek köszönhetően, amelyben a digitálisan
továbbfejlesztett dinamikus rendszerekkel profin használhatja ki a lenyűgöző teljesítményt. Kezdje meg a Q50 személyre szabását
a határok nélküli utazáshoz. Minden egyes választással a vízió valósággá alakul: az Ön valóságává.

17 COLOS 5 DUPLAKÜLLŐS, KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOKKAL

18 COLOS ÖTKÜLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, METÁLEZÜST SZÍNBEN, DEFEKTTŰRŐ
ABRONCSOKKAL1

19 COLOS 5 TRIPLAKÜLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK SÖTÉT METÁLEZÜST SZÍNBEN,
SPORTOS DESIGNNAL, DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOKKAL1

KÜLSŐ SZÍNEK

Az éles
vonalak, az intenzív fényszórók és a drámai hátsó
lámpatestek uralják az INFINITI Q50 megújult első és
hátsó szakaszát. Az erőteljesebb megjelenéshez a
sportváltozat első lökhárítóján merész ívek és agresszív
nyílások találhatók, amelyeket aerodinamikailag inspirált
alsó diffúzorral felszerelt hátsó lökhárító egészít ki.

BLACK OBSIDIAN (KH3)

MIDNIGHT BLACK (GAG) 1

IRIDIUM BLUE (RAY) 1

DYNAMIC SUNSTONE RED (NBA) 1

MOCHA ALMOND (CAS) 1

HAGANE BLUE (RBP) 1

GRAPHITE SHADOW (KAD) 1

LIQUID PLATINUM (K23) 1

koncepciója a vérpezsdítő innovációra épül: a 364
lóerős INFINITI Direct Response Hybrid® rendszer
lényegéből fakad a lenyűgöző teljesítmény. A hibrid
technológia kihasználja az alapesetben elvesző
teljesítményt azáltal, hogy elektromossággá
alakítja a mozgási energiát, majd lítium-ion alapú
akkumulátorrendszerben tárolja, és gyorsítás
közben felhasználja azt – így azonnali elektronikus
nyomatékot biztosít a hátsó kerekeknek.

MOONLIGHT WHITE (QAB) 1

INSPIRÁLÓ TELJESÍTMÉNY Az INFINITI Q50 egész

PURE WHITE (QAW)

AZ ÖSZTÖNÖS TELJESÍTMÉNY TÜKRÖZÉSE

Az INFINITI mindent megtett azért, hogy az itt látható színminták a lehető legélethűbben tükrözzék a valós járműszíneket. A színminták színe a nyomtatási folyamat során mindazonáltal némileg változhat, illetve szemünk a színminta színét másként érzékeli napsütésben,
lámpafényben vagy neonfényben. Kérjük, hogy a járművek valós színét tekintse meg személyesen INFINITI márkakereskedőjénél. 1 Felár ellenében rendelhető.

KÜLÖNLEGES MEGJELENÉS

FOKOZOTT KÉPESSÉGEK
Hogyan fog életre kelni a Q50? A vezető képességeinek
kiterjesztésére tervezett jármű merész ötleteket kínál
a vezetéshez. Saját személyiségére formálhatja a
belteret. Alakítsa a teret ízlése szerint. Élen jár olyan
technológiákban, amelyek dacolnak a konvenciókkal,
és átformálják elképzeléseinket arról, hogy egy
sportszedán – és Ön mint vezető – mire képes.
VEZETÉS KÖNNYEDÉN Amikor a technológia kiterjeszti

a járművezető képességeit, a vezetés egyszerűbbé, a
haladás intelligensebbé, a kormányzás könnyebbé válhat.
Az INFINITI vezetéstámogató technológiái felhasználnak
olyan műszaki újításokat, amelyek hatással vannak
jövőbeli önvezető járműveinkre, és ezek a technológiák
már ma segítik Önt. Aktiváláskor a vezetéstámogató
technológiák* automatikusan képesek reagálni a forgalomra,
segítenek lassítani a vezető előtt haladó járműhöz
képest, visszagyorsítanak az előre beállított sebességre,
és segítenek egyenesen haladni a jármű sávjában.
BIZTONSÁGOS VEZETÉS Szerelje fel Q50-ét

BELSŐ SZÍNEK

DÍSZÍTŐBETÉTEK

legmodernebb biztonsági technológiáinkkal, amelyek
segíthetnek abban, hogy időben észrevehesse a veszélyt,
és reagálhasson rá. Ilyen például a prediktív ráfutásos
ütközésekre figyelmeztető rendszer (PFCW – Predictive
Forward Collision Warning)*, amely folyamatosan figyeli
a Q50 előtt haladó járműhöz – és az az előtt haladó
járműhöz – viszonyított távolságot és sebességet, így
felhívja a veszélyes helyzetekre a figyelmet. Néha még
azelőtt, hogy Ön meglátná.

KACCHU ALUMÍNIUM

GRAPHITE BŐRKÁRPIT 1

STONE BŐRKÁRPIT 1

WHEAT BŐRKÁRPIT 1

HÍVOGATÓ BELSŐ TÉR A Q50-ben a vezetőt körülölelő

Az INFINITI mindent megtett azért, hogy az itt látható színminták a lehető legélethűbben tükrözzék a valós járműszíneket. A színminták színe a nyomtatási folyamat során mindazonáltal némileg változhat, illetve szemünk a színminta színét másként érzékeli napsütésben,
lámpafényben vagy neonfényben. Kérjük, hogy a járművek valós színét tekintse meg személyesen INFINITI márkakereskedőjénél. 1 Felár ellenében rendelhető. 2 Csak a 3.0t V6 benzinmotoron alapfelszereltség.

dinamikus vonalak, a váratlan textúrák és az emberi
művészet páratlan hangulatot keltenek – és mindezt
csúcsminőségű kétképernyős kezelőfelület koronázza
meg. Fényűző anyagok, jól megtervezett ergonómia,
aprólékos kézi munka: a Q50-nel belefeledkezhet a
vezetésbe.
A KÜLÖNBSÉG ÉRZÉKELÉSE A fokozott kényelemért
és biztonságért az INFINITI Q50 abban a pillanatban

felismeri Önt, amint beszáll az autóba, és az ülés és a
kormánykerék automatikusan az Ön által megadott
beállításokra vált át.* Érzékelheti a különbséget a kellemes
hangulatvilágításban, amely a belső teret hangsúlyozza,
és hallhatja a különbséget a Bose® Performance Series
hangrendszer telt és pontos hangzásának köszönhetően.*
A vezetéstámogató funkciókkal kapcsolatos további információért tekintse meg a hátlapot.

FELSZERELTSÉGI SZINTEK, CSOMAGOK ÉS OPCIÓK
Q50 LUXE
• Start/Stop rendszer
• Közvetlen adaptív kormányzás
(Direct Adaptive Steering – DAS)
• Aktív sávtartó rendszer (Active Lane Control – ALC)
• Aktív menetstabilizátor
• 7 fokozatú automata sebességváltó manuális
üzemmóddal
• Regeneratív fékrendszer
• Sport felfüggesztés
• Abroncsnyomás-figyelő rendszer (TPMS – Tyre Pressure
Monitoring), nyomásfigyelmeztetéssel
• Emelkedőn indulást segítő rendszer
• 6 légzsák (vezető- és utasoldali, első oldallégzsákok,
valamint függönylégzsákok elöl és hátul)
• Automatikusan elsötétülő visszapillantó tükör
• Sebességtartó automatika
• Szabályozható sebességhatároló
• 4 kerékre ható blokkolásgátló fékrendszer
(ABS – Anti-lock Braking System), elektronikus
fékerő-elosztó (EBD – Electronic Brake force
Distribution), kipörgésgátló rendszer (TCS – Traction
Control System) és menetstabilizáló rendszer
(VDC – Vehicle Dynamic
• Fékasszisztens (BA – Brake Assist)
• Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvédő hangjelzés
(VSP – Approaching Vehicle Sound for Pedestrians)
• Járművédelmi rendszer motorindítás-gátlóval és
riasztóval
• Ultrahangos riasztórendszer
• Esőérzékelő ablaktörlők
• Emlékeztető az első és hátsó biztonsági övek
bekapcsolására
• 17 colos 5 duplaküllős, könnyűfém keréktárcsák
225/55RF17 97W defekttűrő abroncsokkal
• Színre fújt külső visszapillantó tükrök LED-es
irányjelzővel
• Fűtött, elektromosan állítható külső tükrök
• LED-es ködlámpák (elöl és hátul)
• Automata fényszórókapcsolás
• Automata szintszabályozású LED-es fényszórók és
nappali menetfények
• LED-es hátsó lámpák
• Első, felső hűtőrács, 3D-s rombuszmintázatú
• Kettős kipufogócső, króm csővéggel
• UV-sugárzást csökkentő sötétített üveg
• Krómozott ködlámpa keret
• Hátsó lökhárító fekete diffúzorral
• INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló
• INFINITI InTouch

Q50S SPORT
• Két érintőképernyő (LCD VGA 8" és LCD VGA 7")
• Fine vision mutatók 5”-os színes TFT kijelzővel
• INFINITI navigációs rendszer forgalmi információkkal
és DAB (digitális rádió) vételi lehetőséggel
• Bluetooth® technológia mobilkapcsolathoz
• Hangfelismerő rendszer
• Kulcs nélküli ajtónyitó rendszer
• Tolatókamera
• Hazakísérő világítás
• Hátsó légkondicionáló-szellőzőnyílások
(csak automata sebességváltó esetén)
• INFINITI InTuition™
Teljesen személyre szabható digitális környezet
• Elektromos ablakemelő elöl-hátul, a kulcsról
vezérelhető automatikus működtetéssel
• Nyomógombos motorindítás
• Napellenzők, megvilágított sminktükörrel és
meghosszabbítással
• AM/FM hangrendszer, egylemezes CD-lejátszóval
• 6 hangszórós hangrendszer
• USB/iPod-csatlakozó és RCA-audiocsatlakozó
• Bluetooth®-audiostreaming
• Aktív zajcsillapítás (ANC – Active Noise Control)
• Multifunkciós vezérlés a kormánykeréken
• Bőrborítású, keresztvarrású sportkormány matt
króm felülettel
• Bőrborítású, varrott sebességváltókar matt króm
és fekete fényes felülettel
• Első kartámasz tárolórekesszel
• 12 V-os csatlakozók a középkonzolon
• Függőlegesen és tengelyirányban manuálisan
állítható kormányoszlop
• Kacchu hatású alumínium díszítőbetétek
• Világosszürke kötött tetőkárpit
• Prémium minőségű műszerfal-bevonat dupla varrással
• INFINITI alumínium küszöbvédő csíkok az első ajtóknál
• Bőr üléskárpit
• Fűthető első ülések
• Manuálisan állítható deréktámasz a vezetőülésen
• Hátsó középső kartámasz pohártartóval
• ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső
üléseken
Standard csomagok: 1
Opciós csomagok: 3 4
Egyéni csomagok: 6 7 8 9

Tartalmazza a Q50 Luxe összes funkcióját, plusz:
• Kormány mögé szerelt váltófülek
• Ellendugattyús sport féknyergek (elöl 4 dugattyúval;
hátul 2 dugattyúval)
• 19 colos 5 triplaküllős könnyűfém keréktárcsák sötét
metálezüst színben, sportos designnal,
245/40RF19 94W defekttűrő abroncsokkal
• Első sport lökhárító burkolat felső hűtőráccsal,
3D-s rombuszmintázatú
• Fekete ködlámpa keret
• Hátsó sport lökhárító a karosszériával megegyező
színű diffúzorral
• Környezeti megvilágítás
• Alumínium pedálok és lábtartó
• Sportos kialakítású első ülések
Standard csomagok: 1 2 3
Opciós csomagok: 4
Egyéni csomagok: 6 8 9

Q50S SPORT TECH
Tartalmazza a Q50S SPORT összes funkcióját, plusz:
• Eco pedál
• Első biztonsági övek előfeszítése
• Elektromos működtetésű üveg napfénytető
Standard csomagok: 1 2 3 4 5
Egyéni csomagok: 8 9

CSOMAGOK ÉS OPCIÓK
1 Kényelem csomag

• Első és hátsó parkolóérzékelő kijelzővel
• Kétzónás, alkalmazkodó légkondicionáló berendezés
keringetés-szabályzással, és polifenol szűrővel
2 Multimédia csomag

• BOSE® Performance Series hangrendszer 16 hangszóróval
• INFINITI navigációs rendszer forgalmi információkkal
és DAB (digitális rádió) vételi lehetőséggel
3 Üdvözlő csomag

• Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer
(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
kerekenkénti nyomáskijelzéssel
• Fűtött, elektromosan állítható és behajtható külső
tükrök, hátramenet-szinkronizációval

• I-Key könnyű beszállás és csomagtartó-nyitás
funkcióval, bővített memóriával
• Üdvözlővilágítás
• Függőlegesen és tengelyirányban elektromosan
állítható kormányoszlop
• Elektromosan állítható első ülések memória funkcióval
• Elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésen
4 Láthatóság csomag

• Panoráma monitor (AVM – Around View Monitor)
mozgásérzékelő rendszerrel és parkolássegítővel
• Adaptív első fényszórórendszer (AFS – Adaptive
Front-lighting System)
• Smart Beam
A csomaghoz szükséges 3

5 Safety Shield átfogó biztonsági rendszer

• Intelligens távolság- és sebességtartó automatika
(ICC – Intelligent Cruise Control) a teljes
sebességtartományra
• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW – Lane
Departure Warning) és a sávelhagyást megelőző rendszer
(LDP – Lane Departure Prevention)
• Holttér-figyelő rendszer (BSW – Blind Spot Warning) és a
holttérben haladó járművel való ütközést megakadályozó
rendszer (Blind Spot Intervention™)
• Ütközés előtti vészfékező rendszer
• Ráfutásos ütközésekre figyelmeztető rendszer
• Távolságtartó automatika (DCA – Distance Control Assist)
• Ütközést megakadályozó tolatórendszer
(BCI – Back-up Collision Intervention)

6 Elektromos működtetésű üveg napfénytető
	
7 18 colos ötküllős könnyűfém keréktárcsák, metálezüst
	
színben, 225/50RF18 95W defekttűrő abroncsokkal
8
	Metálfényezés
9 Különleges metálfényezés (Dynamic Sunstone Red – NBA)
	

A vezetéstámogató funkciókkal kapcsolatos további információért tekintse meg a hátlapot.

MŰSZAKI ADATOK

SZÍNEK ÉS DÍSZÍTŐ BETÉTEK

Q50 Hybrid AT

Q50 Hybrid AWD AT

Benzinmotor / Villanymotor (hibrid)
V6
3 498
Nagy kapacitású, finomhangolt szívórendszer
Kettős kipufogórendszer

Benzinmotor / Villanymotor (hibrid)
V6
3 498
Nagy kapacitású, finomhangolt szívórendszer
Kettős kipufogórendszer

225 kW (306 LE), 6 800 percenkénti fordulatszámnál
50 kW (68 LE)
268 kW (364 LE)

225 kW (306 LE), 6 800 percenkénti fordulatszámnál
50 kW (68 LE)
268 kW (364 LE)

350 Nm, 5 000 percenkénti fordulatszámnál
270 Nm
546 Nm
Hétfokozatú automata sebességváltó
Hátsókerék-meghajtás (RWD – Rear-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

350 Nm, 5 000 percenkénti fordulatszámnál
270 Nm
546 Nm
Hétfokozatú automata sebességváltó
Intelligens összkerék-meghajtás (AWD – All-W heel Drive)
Euro 6d Temp

250
5,1

250
5,4

9,1
9,1
9,1
205
205
205

10,8
10,8
10,8
245
245
245

Q50 Luxe

MOTOR
Üzemanyag típus
Hengerek száma
Hengerűrtartalom (cm3)
Üzemanyag-ellátás
Kipufogórendszer
Teljesítmény
Dizel-/Benzinmotor
Villanymotor
Kombinált
Nyomaték
Dizel-/Benzinmotor
Villanymotor
Kombinált
Erőátvitel
Meghajtott kerekek
Károsanyag-kibocsátási norma

KÁRPIT

Végsebesség (km/h)
Gyorsulás 0–100 km/h (s)
Hivatalos üzemanyag-fogyasztás1
Hivatalos üzemanyagfogyasztás (WLTP) 1 (l/100 km) Vegyes
Hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás
(WLTP)1 (g/km) Vegyes

17” olos kerekek
18” olos kerekek
19” olos kerekek
17” olos kerekek
18” olos kerekek
19” olos kerekek

KÜLSŐ SZÍNEK

Egy villanymotor, 2 tengelykapcsoló
Lítium-ion akkumulátor
346 V/50 kW

Egy villanymotor, 2 tengelykapcsoló
Lítium-ion akkumulátor
346 V/50 kW

1 8123 / 1 8424 / 1 8625
750 / 1 500
400
70

1 8883 / 1 9184 / 1 9365
750 / 1 500
400
70

0,263 / 0,274,5
4 810
1 820 / 2 084
1 430
2 850

0,273 / 0,284,5
4 810
1 820 / 2 084
1 445
2 850

Kód

Black Obsidian
Pure White
Moonlight White
Liquid Platinum
Graphite Shadow
Hagane Blue
Mocha Almond
Iridium Blue
Midnight Black
Dynamic Sunstone Red

KH3
QAW
QAB
K23
KAD
RBP
CAS
RAY
GAG
NBA

Típus
Normál

Metál

Különleges
metálfényezés

DÍSZÍTŐBETÉTEK
Kacchu alumínium

TETŐ
Világosszürke tetőkárpit

Bőrkárpit

Graphite (G)

Wheat (C)

Stone (K)

Graphite (G)

Stone (K)

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■ Alapfelszereltség  □ Feláras kiegészítő   – Nem rendelhető

VÁLTOZAT/MOTORKÍNÁLAT
Q50 HYBRID AT

DIRECT RESPONSE HYBRID RENDSZER
Hibrid rendszer
Akkumulátor típusa
Akkumulátor teljesítménye/kapacitása

Bőrkárpit

Belső színek (Kód)

MENETTELJESÍTMÉNY

Q50S Sport / Q50S Sport Tech

Q50 HYBRID AWD AT

Q50 Luxe

√

-

Q50S Sport

√

√

Q50S Sport Tech

-

√

KAPACITÁS- ÉS TÖMEGADATOK
Saját tömeg2 (kg)
Vontatható teher tömege (fékezetlen/fékezett) (kg)
Csomagtér befogadóképessége (l)
Üzemanyagtartály kapacitása (l)

MÉRETEK
Külső
Légellenállási együttható
Teljes hossz (mm)
Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel (mm)
Teljes magasság tetősín nélkül (mm)
Tengelytáv (mm)

 bemutatott adatok hivatalos laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, és a járművek pontos jellemzőitől függően eltérőek. A bemutatott adatok jármű-összehasonlítási célokra szolgálnak, és nem feltétlenül tükrözik a valós használatkor tapasztalható vezetési eredméA
nyeket, mivel azok olyan tényezőkön alapulnak, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a járműterhelés és az autó nyilvántartásba vételét követően az autóba szerelt tartozékok. Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok kiszámítása az
új WLTP teszt segítségével történik. A WLTP és NEDC adatok nem összehasonlíthatók. Csak az azonos műszaki eljárásokkal tesztelt gépjárművek üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatait hasonlítsa össze. A WLTP/NEDC teszteléssel kapcsolatos további
információkért forduljon a kereskedőhöz, vagy keresse fel a infiniti.hu/wltp weboldalt.
2
Az adatok a 92/21/EK számú tanácsi irányelvről szóló 95/48/EK irányelvnek megfelelően (menetkész állapot, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartály, vezető (68 kg), csomagok (7 kg)) standard felszereltségű modellekre vonatkoznak. A válaszható extrák és kiegészítők
az itt megadott adatokat növelhetik.
3
Q50 Luxe    4 Q50S Sport    5 Q50S Sport Tech

1 445
1 430 a

1

1 820
Q50 Hybrid AT
A megadott méretek mm-ben értendők.
a

4 810
2 850

Mint azt talán Ön is tudja, az INFINITI Europe 2020. márciusáig megszűnteti működését Európában. Ha többet szeretne megtudni arról, milyen hatással lehet ez a változás az új és meglévő INFINITI ügyfelekre, kérjük, látogason el a www.infiniti.hu/owners honlapra. Addig is,
rendelésekre csak a meglévő készletekből van lehetőség (amíg a készlet tart).

Látogasson el honlapunkra, állítsa össze az Ön számára ideális INFINITI-t,
nézze meg árainkat, és tudjon meg még többet rólunk és autóinkról!
www.infiniti.eu

CSATLAKOZZON Legyen Ön is közösségünk tagja, és értesüljön az INFINITI újdonságairól!
Facebook.com/InfinitiEurope

JOGI NYILATKOZATOK
INFINITI Europe – a Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Svájc divíziója

Ez a prospektus kizárólag általános tájékoztató célokat szolgál. Tartalma bármikor módosítható, semmilyen formában nem tekinthető az INFINITI Europe által tett ajánlatnak vagy vállalásnak. Mielőtt jelen prospektusban foglaltak alapján döntene a vásárlásról, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot helyi INFINITI forgalmazójával, és ellenőrizze, hogy az itt megadott adatok és információk helyesek-e, és arra a járműre is vonatkoznak-e, amelyet meg kíván vásárolni. Az INFINITI Europe fenntartja a jogot, hogy árakat, színeket, anyagokat, felszereltséget,
specifikációkat és modelleket előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítson vagy megszüntessen. A folyamatos termékfejlesztés, valamint egyéb, gyártás előtti és gyártás utáni tényezők következtében az elkészült járművek, anyagok és specifikációk jelen prospektusban
foglaltaktól eltérhetnek. A képeken látható egyes járművek választható extrákat is tartalmaznak. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, vásárlás vagy megrendelés előtt tekintse meg a kiválasztott járművet. A rendelhetőség és szállítási idők az egyes modellek és felszereltségi
szintek függvényében eltérhetnek. A specifikációk, opciók és kiegészítők országonként eltérőek lehetnek. További információkért a rendelhetőség, opciók és kiegészítők vonatkozásában kérjük, érdeklődjön INFINITI márkakereskedőjénél.
*Egyes modellekhez rendelhető.
Információ a vezetéstámogató funkciókról (egyes modellekhez rendelhető): A prediktív ráfutásos ütközésekre figyelmeztető rendszer és az ütközés előtti vészfékező rendszer feladata a vezető figyelmeztetése egy esetleges ütközés előtt. A rendszerek az ütközést nem
tudják megakadályozni, és nem helyettesítik a felelősségteljes vezetést. Elképzelhető, hogy a rendszerek bizonyos körülmények között nem figyelmeztetnek, vagy nem fékeznek. Csak meghatározott sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben.
A holttér-figyelő rendszer és a holttérben haladó járművel valót ütközést megakadályozó rendszer nem helyettesíti a szabályos sávváltási műveletet. A rendszerek nem akadályozzák meg a más járművekkel való ütközést vagy balesetet. Elképzelhető, hogy nem ismernek fel
minden környező járművet vagy tárgyat. Az ütközést megakadályozó tolatórendszer, és a mozgásérzékelővel felszerelt panoráma monitor nem képes teljesen megszüntetni a holtteret, és elképzelhető, hogy nem ismer fel minden tárgyat Csak meghatározott
sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben. Egyes szolgáltatások (például a mozgásérzékelő) kizárólag 8 km/h (5 mph) alatt működik. A távolságtartó automatika és az intelligens távolság- és sebességtartó automatika nem ütközést
megakadályozó rendszer, és nem ütközésre figyelmeztető rendszer. A távolságtartó automatika bizonyos körülmények között segít a biztonságos követési távolság tartásában a vezető előtt haladó járműhöz képest. Korlátozott fékezés használatára tervezték. A fékezés
elmulasztása balesetet okozhat. Az aktív sávtartó rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer és a sávelhagyást megelőző rendszer kizárólag akkor üzemel, ha a sávjelzések tisztán láthatók az úttesten. Elképzelhető, hogy a rendszerek nem érzékelik a sávjelzéseket
bizonyos útviszonyok és időjárási vagy vezetési körülmények között. Nem képesek megelőzni a baleseteket vagy az irányítás elvesztését. Csak meghatározott sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben.
FONTOS: Soha ne hagyatkozzon kizárólag a vezetéstámogató technológiákra. A vezető felelőssége, hogy mindig irányítás alatt tartsa a járművet. A vezetéstámogató technológiák nem képesek megelőzni a baleseteket vagy az irányítás elvesztését. Mindig ellenőrizze környezetét,
és forduljon hátra a járművel való manőverezés vagy sávváltás előtt. Különböző sebességtartományokban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben.
Az összes jellemzővel kapcsolatos további részletekért látogassa meg az INFINITI webhelyét, vagy olvassa el a kezelési kézikönyvet.
A Bluetooth védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezek INFINITI általi felhasználása licenc alapján történik. Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye. A Bose a Bose Corporation bejegyzett védjegye.
A Q50 Hybrid AT (l/100km) meghatározott hivatalos üzemanyag-fogyasztási adatai: a 9,1 kombinációjaként. CO2-kibocsátás: 205 g/km.
A Q50 Hybrid AWD AT (l/100km) meghatározott hivatalos üzemanyag-fogyasztási adatai: a 10,8 kombinációjaként. CO2-kibocsátás: 245 g/km.
A fogyasztási adatokat laboratóriumi körülmények között mérték az egyes modellek összehasonlítása céljából, ezért elképzelhető, hogy eltérnek a valós körülmények között tapasztalható fogyasztástól. A kiegészítő tartozékok, a karbantartás, a vezetési stílus és az időjárási- és
útviszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket.
Mint azt talán Ön is tudja, az INFINITI Europe 2020. márciusáig megszűnteti működését Európában. Ha többet szeretne megtudni arról, milyen hatással lehet ez a változás az új és meglévő INFINITI ügyfelekre, kérjük, látogason el a www.infiniti.hu/owners honlapra. Addig is,
rendelésekre csak a meglévő készletekből van lehetőség (amíg a készlet tart).
Referencia, I2193Q50SGHUHU

