
AZ INFINITI 
MODELLCSALÁD

Q30 · Q50 · Q60 · Q70 
QX30 · QX70



AZ 1989-BEN ALAPÍTOTT Infiniti palettáján mára már szedánok, kupék, nyitható tetejű modellek, 
crossoverek és szabadidőautók is megtalálhatók, amelyeket a cég immár a világ 50 országában 
kínál. Az Infiniti egyedi és minden mástól különbözik: nem mindenkinek kínál szinte mindent, 
hanem csak némelyeknek, de valóban mindent. Az Infiniti márka központi eleme az emberi 
tényezőre való odafigyelés: meggyőződésünk, hogy a Total Ownership Experience, vagyis a teljes 
birtoklási élmény jóval fontosabb magánál a járműnél, éppen ezért az autó vezetésének és 
birtoklásának még magabiztosabb, még megnyugtatóbb, még lenyűgözőbb élményét biztosítjuk. 

AZ INFINITI a sokatmondó és lebilincselő formavilág szinonimájává vált. Az emberi kéz alkotta, 
merész és erőteljes megjelenést biztosító, mással össze nem téveszthető dizájné. Mindezek, 
valamint a részletekre való, szinte már megszállott odafigyelés, illetve a precíz kivitelezés együttese 
táplálja azt az érzést, hogy az Infiniti egy igazán különleges autó.

ÖSSZETÉVESZTHE
TETLEN MEGJELENÉS.
FELEJTHETETLEN  
ÉLMÉNY.
Az Infiniti modelljei a konvenciókkal szakítva, modern technológiai megoldásaikkal, 
vezetőtámogató rendszereikkel és egyedi formavilágukkal teljesen új fejezetet nyitnak 
a prémium-szegmensben.



INFINITI Q30
Drámai vonalak és merész arányok: a Q30 hadüzenete  
az autótervezési hagyományoknak.

DINAMIKUS VONALAK A járművet tetőtől-talpig a harmónia fátylába 
burkoló, drámai vonalvezetés kihangsúlyozza az autó szinte mágikus 
vonzerejét.

KIFINOMULT RÉSZLETEK A sárvédőívek és a küszöbtoldatok fekete lakk 
díszítőelemei remekül emelik ki az autó megemelt padlóját, azt az érzést 
keltve, mintha a Q30 szinte lebegne a kerekein.

EMELT HASMAGASSÁG A megszokottnál nagyobb hasmagasságnak 
köszönhetően az Infiniti Q30 a szó minden értelmében kitűnik a tömegből.

EGYEDÜLÁLLÓ Az utasteret a természetesség ihlette. A műszerfal 
aszimmetrikus elrendezésű, az utastérben minden minőségi 
alapanyagokból készült, a varrás pontosságát lézeres rendszer 
biztosítja, és feltétlenül megemlítendő még az érzelmekben gazdag 
színskála.

BÁTRAN FELVÁLLALT SZÍNVÁLASZTÁS A City Black fekete Alcantara® 
huzatokat kapott lila műbőr varrással; a Café Teak utasterét fekete 
varrású barna nappabőr jellemzi; a tökéletes fehérségű Gallery  
White huzatai pedig fehér nappabőrből készültek, vörös varrással.

SEMMIRŐL SEM KELL LEMONDANIA Panorámamonitor automata 
parkolástámogató rendszerrel – A 360°-os külső panorámaképet 
biztosító monitornak köszönhetően a vezető mindig pontosan tudhatja, 
épp hol van, az intelligens parkolóasszisztens pedig a Q30 automatikus 
irányításával segíti elő a párhuzamos vagy épp derékszögű parkolást.

103 – 156

3,9 – 6,7
g/km

l/100km

CO2
KIBOCSÁTÁS

VEGYES 
ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS

MOTOROK* Q30 1.5d Q30 2.2d Q30 1.6t Q30 2.0t

Üzemanyag típusa Dízel Dízel Benzin Benzin

Hengerek száma 4 4 4 4
Sebességváltó 6 fokozatú 

manuális 
sebességváltó

Hétfokozatú, 
duplakuplungos, 

automata 
sebességváltó (DCT)

Hétfokozatú,  
duplakuplungos, automata 

sebességváltó (DCT)

6 fokozatú 
manuális 

sebességváltó

Hétfokozatú, 
duplakuplungos, 

automata 
sebességváltó (DCT)

Hétfokozatú, 
duplakuplungos, automata 

sebességváltó (DCT)

Meghajtott 
kerekek

Elsőkerék-hajtás  
(FWD)

Elsőkerék-
hajtás  
(FWD)

Összkerék-
meghajtás 

(AWD)

Elsőkerék-hajtás  
(FWD)

Elsőkerék-
hajtás  
(FWD)

Összkerék-
meghajtás 

(AWD)
Teljesítmény 80 kW (109 LE),  

4 000 percenkénti  
fordulatszámnál

125 kW (170 LE),  
3 400–4 000 percenkénti  

fordulatszámnál

90 kW (122 LE),  
5 000 

percenkénti  
fordulatszámnál

115 kW (156 LE),  
5 300 percenkénti  
fordulatszámnál

155 kW (211 LE),  
5 500 percenkénti  
fordulatszámnál

Nyomaték 260 Nm,  
1 750–2 500 percenkénti  

fordulatszámnál

350 Nm,  
1 400–3 400 percenkénti  

fordulatszámnál

200 Nm, 
1 250–4 000 
percenkénti  

fordulatszámnál

250 Nm, 
1 250–4 000 
percenkénti  

fordulatszámnál

350 Nm,  
1 200–4 000 percenkénti  

fordulatszámnál

* A pontos felszereltség a kiválasztott specifikációtól és opcióktól függ.



INFINITI Q50
Egy igazán dinamikus sportszedán, amely mesterien egyesíti 
a kifinomult luxust, a kompromisszummentes teljesítményt és 
hatékonyságot.

MARADJON SAJÁT SÁVJÁBAN A világ első közvetlen adaptív 
kormányberendezése (DAS – Direct Adaptive Steering) és az aktív 
sávtartó rendszer (ALC – Active Lane Control) még pontosabb és 
biztonságosabb vezetést tesz lehetővé.

ÖNHÖZ ALKALMAZKODIK Innovatív és felhasználóbarát, két 
érintőképernyővel ellátott Infiniti InTouch rendszer az igazán  
közvetlen kapcsolat érdekében.

HOGY MINDIG URA LEGYEN A JÁRMŰNEK Az Infiniti modern technológiai 
megoldásai, amelyek folyamatosan figyelik a jármű környezetét és 
segítenek az ütközések elkerülésében: Intelligens távolság- és 
sebességtartó automatika (ICC – Intelligent Cruise Control), Ráfutásos 
ütközésekre figyelmeztető rendszer (FCW – Forward Collision Warning)1, 
Ütközés előtti vészfékező rendszer, a holttérben haladó járművel való 
ütközést megakadályozó rendszer (Blind Spot Intervention™).

JELLEGZETES LED FÉNYEK A nappali LED futófények nappal is biztosítják 
az autó tökéletes láthatóságát.

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI ÚTTARTÁS Az intelligens összkerék-meghajtás 
(AWD – All-Wheel Drive) szükség esetén akár a teljesítmény 50%-át az 
első kerekekre irányítja, alapesetben viszont – a kompromisszumok 
nélküli irányíthatóság érdekében – a teljes vonóerő a hátsó kerekekre 
jut (a rendszer a hibrid változathoz rendelhető).

ELSŐ BENYOMÁSOK Sportos arányok és érzéki stílus, tökéletesen 
kiegyensúlyozott karosszéria, tágas utastérrel.

114 – 206

4,3 – 9,1
g/km

l/100km

MOTOROK* Q50S Hybrid Q50S 3.0t Q50 2.0t Q50 2.2d

Üzemanyag típusa Benzinmotor / Villanymotor (hibrid) Benzin Benzin Dízel

Hengerek száma V6 V6 4 4
Sebességváltó Hétfokozatú automata 

sebességváltó
Hétfokozatú automata 

sebességváltó
Hétfokozatú automata 

sebességváltó
6 fokozatú 
manuális 

sebességváltó

Hétfokozatú 
automata 

sebességváltó
Meghajtott kerekek Hátsókerék-

meghajtás 
(RWD)

Intelligens 
összkerék-

meghajtás (AWD)

Hátsókerék-meghajtás  
(RWD)

Hátsókerék-meghajtás  
(RWD)

Hátsókerék-meghajtás  
(RWD)

Teljesítmény 268 kW (364 LE) 298 kW (405 LE), 
6 400 percenkénti  
fordulatszámnál

155 kW (211 LE), 
5 500 percenkénti  
fordulatszámnál

125 kW (170 LE), 
3 200–4 000 percenkénti  

fordulatszámnál
Nyomaték 546 Nm 475 Nm,  

1 600–5 200 percenkénti  
fordulatszámnál

350 Nm, 
1 250–3 500 percenkénti  

fordulatszámnál

400 Nm, 
1 600–2 800 percenkénti  

fordulatszámnál
* A pontos felszereltség a kiválasztott specifikációtól és opcióktól függ.

CO2
KIBOCSÁTÁS

VEGYES 
ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS



AZ ÚJ  
INFINITI Q60
Csak nyomja meg az indítógombot. A 405 lóerős, új 
turbófeltöltős motor tekintélyt parancsolóan duruzsol.  
Biztos lehet abban, hogy egy új forradalom kezdete ez. 

BOSE® PERFORMANCE SERIES Az új Bose® új, Advanced Staging Technology 
technológiával rendelkező Performance Series hangrendszere 
világújdonságként a vadonatúj Infiniti Q60-ban debütál. A gazdagabb 
hangtartományú hangszórók szinte a koncertterem nézőterére 
varázsolják a hallgatót.

AZ AJTÓK MÖGÖTT Akárhányszor csak beszáll Infiniti Q60-as autójába, 
értékelni fogja a rugalmas ajtókitámasztást, amely a legtöbb pozícióban 
nyitva tartja a jármű ajtaját. Elfelejtheti a visszacsapódó, illetve 
maguktól becsukódó ajtókat. Könnyű beszállni. Könnyű kiszállni.

PONTOS ÉS GYORS VÁLTÁSOK A vadonatúj Infiniti Q60 váltófüleit a könnyebb 
elérhetőség érdekében a kormányoszlop helyett a kormánykerékbe 
építettük. 

A DESIGN NEM ISMER HATÁROKAT A vadonatúj Infiniti Q60 is magán hordozza 
az Infiniti nagy kifejezőerejű formavilágának jegyeit. Merész ívek. Mély 
hajlatok. Alacsony építésű és szélesen ülő, feszes karosszéria. Egyedi 
kialakítású elemek, például az emberi szem ihlette fényszóró és kettős 
ívű hűtőmaszk. Haladó és modern, mégis dinamikus és lendületes: egy 
új fajta sportkupé új formanyelve.

LÉPJE ÁT A HATÁROKAT A Q60 a legmodernebb technológiák által kínált, 
egyedi vezetési élménnyel kényezteti az Önben szunnyadó sofőrt. 
A világ első digitális vezetési rendszerének számító közvetlen adaptív 
kormányzás (Direct Adaptive Steering – DAS) révén testreszabhatja a 
kormányzási erőt, illetve a kormánykerék érzékenységét. A dinamikus 
digitális felfüggesztés pedig folyamatos működéssel biztosítja az 
optimális kényelmet és mozgékonyságot. E két rendszer együttese egy 
teljes mértékében egyénre szabott vezetői rendszer magabiztosságát 
kínálja. Az Ön kezében van a kormány. Ahogy szeretné.

MOTOROK* Q60 2.0t Q60S 3.0t

Üzemanyag típusa Benzin Benzin

Hengerek száma 4 V6

Sebességváltó Hétfokozatú automata sebességváltó Hétfokozatú automata sebességváltó
Üzemanyag-ellátás /  
Motor típusa

Közvetlen befecskendezéses,  
turbófeltöltős benzinmotor

Közvetlen befecskendezéses,  
ikerturbós benzinmotor

Meghajtott kerekek Hátsókerék-meghajtás (RWD) Intelligens összkerék-meghajtás (AWD)

Teljesítmény 155 kW (211 LE), 5 500 percenkénti fordulatszámnál 298 kW (405 LE), 6 400 percenkénti fordulatszámnál

Nyomaték 350 Nm, 1 250–3 500 percenkénti fordulatszámnál 475 Nm, 1 600–5 200 percenkénti fordulatszámnál
* A pontos felszereltség a kiválasztott specifikációtól és opcióktól függ.



INFINITI Q70
A teljesen új formaterv, maximális hatékonyság  
és teljesítmény nálunk alapfelszereltség.

MINDIG TUDJA HOVÁ TART A nappali LED futófények nappal is biztosítják 
az autó tökéletes láthatóságát.

KÖNNYŰ LÁBAKON Osztott ötküllős, 20 colos könnyűfém keréktárcsák 
a jobb irányíthatóság és maximális útvisszajelzések érdekében.

ÁTGONDOLT SZÍNVÁLASZTÉK A különlegesen hívogató utastérben a prémium 
ruhák anyagait idéző, kézzel válogatott bőr-, fa- és textilfelületek fogadják 
a vezetőt.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER Infiniti panorámamonitor (AVM – Around View 
Monitor) mozgásérzékelővel, amely figyelmezteti a vezetőt a jármű 
környezetében érzékelt mozgó tárgyakra.

KIEMELKEDŐ AKUSZTIKAI ÉLMÉNY Az aktív zajcsillapítás (ANC – Active 
Noise Control) és a 16 hangszórós, 5.1-es Bose® Prémium Surround 
hangrendszer gondoskodik az utastérben a tökéletes zenei élményről, 
és számos médiaformátum lejátszhatóságáról.

VEZETÉSI MÓDVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ Az Infiniti üzemmódválasztó kapcsolóval 
négy vezetési mód közül választhatsz: Normál, Sport, Takarékos és Hó.

SAFETY SHIELD ÁTFOGÓ BIZTONSÁGI RENDSZER Sávelhagyást megelőző 
rendszer (LDP – Lane Departure Prevention), ráfutásos ütközésekre 
figyelmeztető rendszer (FCW – Forward Collision Warning)1, holttérfigyelő 
rendszer (Blind Spot Intervention™), intelligens távolság- és 
sebességtartó automatika (ICC – Intelligent Cruise Control), ütközés 
előtti vészfékező rendszer (FEB – Forward Emergency Braking), ütközést 
megakadályozó tolatórendszer (BCI – Back-up Collision Intervention).

MOTOROK* Q70 Hybrid Q70 3.7 Q70 2.2d

Üzemanyag típusa Benzinmotor / Villanymotor (hibrid) Benzin Dízel

Hengerek száma V6 V6 4

Sebességváltó Hétfokozatú automata sebességváltó Hétfokozatú automata sebességváltó Hétfokozatú automata sebességváltó

Meghajtott kerekek Hátsókerék-meghajtás (RWD) Hátsókerék-meghajtás (RWD) Hátsókerék-meghajtás (RWD)

Teljesítmény 268 kW (364 LE) 235 kW (320 LE), 7 000 percenkénti  
fordulatszámnál

125 kW (170 LE), 3 200–4 000 percenkénti  
fordulatszámnál

Nyomaték 546 Nm 360 Nm, 5 200 percenkénti  
fordulatszámnál

400 Nm, 1 600–2 800 percenkénti  
fordulatszámnál

* A pontos felszereltség a kiválasztott specifikációtól és opcióktól függ.

124 – 249

4,8 – 10,8
g/km

l/100km

CO2
KIBOCSÁTÁS

VEGYES 
ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS



AZ ÚJ 
 INFINITI QX30 
Az Infiniti QX30 olyan autó, amelyet városban és vidéki 
országúton egyaránt élvezettel használ majd.

KIFEJEZŐ STÍLUS A drámai megjelenésű első és hátsó lökhárítók, 
a szélesebb kerékívek és az oldalsó küszöbtoldatok tovább fokozzák 
az Infiniti QX30 parancsoló, masszív megjelenését.

INTELLIGENS ÖSSZKERÉKMEGHAJTÁS Az intelligens összkerék-meghajtás 
(AWD – All-Wheel Drive) és a menetstabilizáló rendszer (VDC – Vehicle 
Dynamic Control) együtt figyeli a jármű viselkedését. Normál útviszonyok 
között a rendszer elsőkerék-hajtást használ a jobb fogyasztás érdekében. 
Ha viszont a helyzet úgy kívánja, további nyomatékot irányít a hátsó 
kerekekhez. Számíthat rá, az Infiniti QX30 mindig kellő nyomatékot biztosít. 
Pontosan annyit, amennyire éppen szüksége van.

SZEBB KILÁTÁSOK Az Infiniti QX30 emelt hasmagasságának köszönhetően 
nemcsak jobban kilát az autóból, de többféle terepen is használhatja azt.

CAFÉ TEAK STYLE PACK Alkalmi, de kifinomult. A klasszikus anyagok 
modern újraértelmezése: fekete cérnával varrott barna nappabőr kárpit 
és rozsdamentes acélból készült belső küszöbdíszlécek.

EGYSZERŰ SZÁLLÍTÁS A hátsó csomagtérajtó könnyű be- és kirakodást 
tesz lehetővé. Tágas csomagtérhez kap akadálymentes és közvetlen 
hozzáférést. Ráadásul a 60/40 arányban lehajtható hátsó üléstámlákkal 
a nagyobb csomagok szállíthatósága is megoldott.

SPORTOS MEGJELENÉS A formás 18 colos könnyűfém keréktárcsák 
hangsúlyozzák az Infiniti QX30 merész formatervét, és a kerekek 
magabiztosan reagálnak a vezető minden egyes kormánymozdulatára.

MOTOROK* 2.2d

Üzemanyag típusa Dízel

Hengerek száma 4

Sebességváltó Hétfokozatú, duplakuplungos, automata sebességváltó (DCT)

Meghajtott kerekek Összkerékmeghajtás (AWD)

Teljesítmény 125 kW (170 LE), 3 400–4 000 percenkénti fordulatszámnál

Nyomaték 350 Nm, 1 400–3 400 percenkénti fordulatszámnál
* A pontos felszereltség a kiválasztott specifikációtól és opcióktól függ.

128

4,9
g/km

l/100km
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KIBOCSÁTÁS
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ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS



INFINITI QX70
Lenyűgöző. Látványos. Egyedi. Egy igazi szabadidőautó, 
sportautós arányokkal.

ERŐTELJES MEGJELENÉS A 21 colos könnyűfém keréktárcsák javítják az 
autó megjelenését, teljesítményét, és közvetlenebb irányíthatóságot 
biztosítanak.

SPECIÁLIS ÜLÉSEK Sport bőrülések derék- és oldaltámasszal a személyre 
szabott és kényelmes vezetésért.

EGYSZERRE SPORTOS ÉS KÉNYELMES Manuális módban a váltás a magnézium 
váltófülekkel gyorsan és precízen végezhető.

SZÉLES MOTORVÁLASZTÉK A folyamatos lengéscsillapító-szabályozás  
(CDC – Continuous Damping Control) automatikusan állítja a felfüggesztést, 
és ezáltal páratlan stabilitást, irányíthatóságot és kényelmet biztosít. 
Sport módban a felfüggesztés feszesebb a jobb útfekvés és gyorsabb 
irányíthatóság érdekében.

PRÉMIUM KAPCSOLAT Az Infiniti navigációs rendszer és a Bose® Prémium 
hangrendszer intuitív és intelligens módon szolgálja ki a vezető igényeit. 
Tizenegy hangszóró gondoskodik arról, hogy a zene magával ragadóan 
mély és megdöbbentően tiszta legyen. A madártávlati beállítás a 
természetesebb kijelző miatt segít a tájékozódásban.

VESZÉLYFELISMERÉS Infiniti Safety Shield tartalma: Ráfutásos ütközésekre 
figyelmeztető rendszer (FCW – Forward Collision Warning)1, Intelligens 
fékasszisztens (IBA – Intelligent Brake Assist), Intelligens távolság- és 
sebességtartó automatika (ICC – Intelligent Cruise Control) lassú 
követési funkcióval (LSF – Low Speed Following feature), Sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer (LDW – Lane Departure Warning) és a 
sávelhagyást megelőző rendszer (LDP – Lane Departure Prevention). 
A minden részletre kiterjedő, átfogó biztonsági rendszer segít az 
ütközések elkerülésében, illetve baleset esetén hatékonyan megvédi 
az autóban utazókat.

MOTOROK* QX70 5.0 QX70 3.7 QX70 3.0d**

Üzemanyag típusa Benzin Benzin Dízel

Hengerek száma V8 V6 V6
Sebességváltó Elektronikus vezérlésű, 7 fokozatú automata sebességváltó, manuális üzemmóddal és magnézium váltófülekkel.  

A vezetőhöz alkalmazkodó tanulóalgoritmus érzékeli a vezetési stílust, és ahhoz illeszkedően alakítja az automatikus 
sebességváltást. A manuális üzemmód lehetővé teszi a szekvenciális manuális sebességváltást.

Meghajtott kerekek Intelligens összkerék-meghajtás (AWD) Intelligens összkerék-meghajtás (AWD) Intelligens összkerék-meghajtás (AWD)

Teljesítmény 287 kW (390 LE), 6 500 percenkénti  
fordulatszámnál

235 kW (320 LE), 7 000 percenkénti  
fordulatszámnál

175 kW (238 LE), 3 750 percenkénti  
fordulatszámnál

Nyomaték 500 Nm, 4 400 percenkénti  
fordulatszámnál

360 Nm, 5 200 percenkénti  
fordulatszámnál

550 Nm, 1 750 percenkénti  
fordulatszámnál

  * A pontos felszereltség a kiválasztott specifikációtól és opcióktól függ.
**  A QX70 3.0d modell korlátozottan érhető el, csak a készleten meglévő járművek vásárolhatók meg. A modellt 2015. augusztus 31. napja után nem importáljuk az EU-ba, és főszabály szerint 

a forgalomba helyezés legkésőbbi időpontja 2016. augusztus 31. További információkért forduljon a Infiniti központhoz.
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AZ INFINITI KÖZPONTOK HÁLÓZATA

Az Infiniti Központok hálózata egyre bővül, hogy ügyfeleink minden 
eddiginél több helyen élhessék át a vendégszeretet legmagasabb 
szintjét.

Hiszünk abban, hogy egy autó a terméken túlmutató élményt nyújt  
a tulajdonosának, ezért bemutatótermeinkben a luxus és a  
kultúra színtiszta világa várja Önt. Mindez egy teljesen új életstílus 
kezdetét jelenti, ahol maximális figyelmet fordítunk a részletekre,  
és Önt – a vezetőt – helyezzük az élmények középpontjába. 

Ismerje meg személyesen is az Infiniti Total Ownership  
Experience szolgáltatáscsomagját. Jelentkezzen tesztvezetésre  
a legközelebbi Infiniti Központban még ma. Reméljük,  
hamarosan üdvözölhetjük!

KERESSE MEG AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI  
INFINITI KÖZPONTOT ÉS TUDJON MEG  
MINDENT A KÖVETKEZŐ VÁROSOKBAN  
NYÍLÓ KÖZPONTOKRÓL: 
WWW.INFINITI.EU
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CSATLAKOZZON  Legyen Ön is  
közösségünk tagja, és értesüljön  
az Infiniti legfrissebb újdonságairól.

Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope

1  A ráfutásos ütközésekre figyelmeztető rendszer (Forward Collision Warning – FCW) feladata a vezető figyelmeztetése egy esetleges ütközés előtt; a rendszer az ütközést nem tudja megakadályozni. 
Csak meghatározott sebességtartományban működik. Mindig vezessen óvatosan és körültekintően. 

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

© INFINITI Europe, 2016. július

A megadott értékek mérése a 2007/715/EK irányelv hatályos szövegében meghatározott mérési módszerek szerint történt: egy jármű üzemanyag-fogyasztása és CO2-kibocsátása nem csupán a 
jármű üzemanyag-hasznosítási hatékonyságától, de a vezetési stílustól és más, nem műszaki tényezőktől is függ. A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, 
valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO2-kibocsátásában. A CO2 a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású 
gáz. Minden eladási helyen a fogyasztók díjmentesen átolvashatnak egy olyan, üzemanyag-gazdaságosságról szóló ismertető kiadványt, amely az összes új személygépkocsi üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatát tartalmazza. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kiadvány a nyomdába kerülés idején (2016-ben) ne tartalmazzon hibákat, de az INFINITI Europe 
nem vállal garanciát annak tartalmáért. Mivel az Infiniti Europe folyamatosan fejleszti termékeit, a vállalat fenntartja a jogot a kiadványban szereplő járművek műszaki adatainak módosítására. 
Az ilyen módosítások esetén a lehető leggyorsabban értesítjük az Infiniti Központokat. A legfrissebb információkért forduljon a legközelebbi Infiniti Központhoz. A nyomtatási eljárás korlátai 
miatt a katalógusban szereplő színek némileg eltérhetnek a fényezés és a belső térben használt anyagok színétől. A bemutatott modellek és specifikációk a rendelési lehetőségek függvényében 
változatnak. Minden jog fenntartva. A katalógus részben vagy egészben történő másolása az Infiniti Europe írásbeli engedélye nélkül tilos.

WWW.INFINITI.EU

Instagram.com/InfinitiEurope

ALIC ANTE • AMSZTERDAM • ANDORR A • ANT WERPEN • AVELLINO • BADEN • BALE ÁR-SZIGETEK • BARCELONA • BARI • BÁ ZEL • BÉCS • BELGR ÁD • BERLIN • BERN • BIELEFELD  
BILBAO • BIRMINGHAM • BOLOGNA • BORDE AUX • BRÉMA • BRISTOL • BRÜSSZEL • BUDAPEST • BURGOS • CAMBRIDGE • CANNES • CLERMONT-FERR AND • CORUNNA • DIJON  
DREZDA • DÜSSELDORF • EGGENFELDEN • F IRENZE • FR ANKFURT • GENF • GL ASGOW • HAMBURG • ISZTAMBUL • JERUZSÁLEM • K ANÁRI-SZIGETEK • KR AKKÓ • L A CÔTE • LEEDS  
LIÈGE • LILLE • LONDON • LUCC A • LUGANO • LUXEMBOURG • LYON • MADRID (2 HELYSZÍN) • MAIDSTONE • MAL AGA • MARSEILLES • MIL ÁNÓ • MONACO • MONTPELLIER  
MULHOUSE • MÜNCHEN • MURCIA • NANTES • NÁPOLY • NEWCASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADOVA • PÁRIZS (5 HELYSZÍN) • PERPIGNAN • PESCAR A • POZNAN • R AJNA-NECK AR  
READING • REIMS • RÓMA • ROT TERDAM • SAN BENEDET TO DEL TRONTO • SEVILL A • SOSNOWIEC • ST. ALBANS • ST. GALLEN • STOCKPORT • STR ASBOURG • STUT TGART • SZÓFIA 
TEL-AVIV • TORINO • TOULOUSE • VALENCIA • VARSÓ • ZÁGR ÁB • ZAR AGOZA


