Q30

EMPOWER
THE DRIVE

ZAWSZE W AWANGARDZIE
Kreatywność to dla INFINITI znacznie więcej niż slogan. To ona wyznacza kierunek, w którym zmierzamy — wciąż
naprzód. I dlatego INFINITI tworzy zupełnie nowe technologie, które czerpią z nieograniczonego potencjału ludzkich
możliwości i nieustannie je poszerzają. INFINITI dzierży palmę pierwszeństwa w... dawaniu pierwszeństwa kierowcy.

2005

SYSTEM OSTRZEGANIA O NIEKONTROLOWANEJ
ZMIANIE PASA RUCHU (LANE DEPARTURE WARNING —
LDW)* System ostrzegania o niekontrolowanej

zmianie pasa ruchu za pomocą kamery analizuje przebieg
linii na drodze i ostrzega Cię, jeśli nieumyślnie zboczysz
z toru jazdy.

2008

PANORAMICZNA KAMERA 360° (AROUND VIEW®
MONITOR — AVM)* Obraz z czterech kamer składa się

na wirtualny panoramiczny widok z lotu ptaka, który
pomaga w zaparkowaniu i ostrzega, kiedy wykryje
w pobliżu nieruchomy lub ruchomy obiekt.

2011

SYSTEM ELIMINACJI MARTWEGO POLA (BLIND SPOT
INTERVENTION®)* System eliminacji martwego pola

pozwala dostrzec to, co mogłoby być niewidoczne.
System emituje ostrzeżenie, kiedy wykryje pojazd
w martwym polu lusterka, interweniuje i pomaga uniknąć
nieprzyjemnych zdarzeń.

2013

SYSTEM ZAPOBIEGANIA KOLIZJOM Z TYŁU (BACKUP
COLLISION INTERVENTION — BCI)* Ta innowacyjna

technologia ostrzega o pojawieniu się za Twoim autem
nadjeżdżających samochodów lub dużych obiektów.
Aby pomóc Ci uniknąć kolizji system może nawet
uruchomić hamulce.

2014

System bezpośredniego kierowania adaptacyjnego
dokonuje aż tysiąca korekt na sekundę, aby nieustannie
i z niebywałą precyzją regulować działanie układu
kierowniczego i eliminować niepożądane drgania.

SILNIK TURBO INFINITI O ZMIENNYM STOPNIU
SPRĘŻANIA
Turbodoładowany silnik INFINITI o zmiennym stopniu

Jesteśmy tacy, jak Ty. Wykraczamy poza strefę zwykłego komfortu.
Podczas gdy innym wystarczy ulepszanie maszyn, my sięgamy dalej — tworzymy
samochody, które poszerzają ludzkie możliwości. Tworzymy technologie
zwiększające przyjemność z jazdy oraz zaskakujące projekty, budzące szerokie
uznanie. Dzięki porywającym osiągom poczujesz pełnię życia. Zmieniamy
koncepcje w rzeczywistość przystosowaną do dróg, po których się poruszasz.

sprężania stanowi przełom w technologii spalania
wewnętrznego i będzie wykorzystywany w kolejnych
generacjach samochodów INFINITI. To pierwszy
silnik, który automatycznie i płynnie dostraja
swoje działanie, aby zapewnić optymalną moc
i wydajność. Wielodźwigniowy układ dobiera niższy
stopień sprężania, kiedy potrzebna jest większa
moc, a zwiększa go, kiedy kierowca oczekuje jazdy
ekonomicznej. Zobacz go w akcji.

SYSTEM BEZPOŚREDNIEGO KIEROWANIA
ADAPTACYJNEGO (DIRECT ADAPTIVE STEERING® — DAS)*

JUŻ
WKRÓTCE

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJAMI Z PRZODU
(FORWARD COLLISION WARNING)* Twoje INFINITI

monitoruje nie tylko samochód znajdujący się
bezpośrednio przed Tobą, ale także ten przed nim.
W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia,
system wyświetla ostrzeżenie i emituje sygnał
alarmowy.
* Dostępny w wybranych modelach. Więcej informacji na temat systemów
wspierających kierowcę umieszczono na tylnej okładce.

NIEOCENIONE MOŻLIWOŚCI

WYBÓR KÓŁ

Wierzymy, że w każdym kierowcy drzemie niezmierzony potencjał. Do przodowania. Do przekraczania granic własnych możliwości.
Zobacz, jak ten potencjał nabiera kształtów w INFINITI Q30, którego niepowtarzalne linie i śmiałe proporcje podkreślają Twój awangardowy
styl. Za sprawą inteligentnych technologii, które przenoszą osiągi na jeszcze wyższy poziom, drogi będą należeć do Ciebie. Rozpocznij od
stworzenia własnego Q30 — wymarzonego dla niepowtarzalnej podróży. Każdy wybór przekształci wizję w rzeczywistość. Twoją rzeczywistość.

OSIEMNASTOCALOWE, PIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE O PODWÓJNYM WZORZE Z
OPONAMI 235/50 R18

OSIEMNASTOCALOWE, PIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE W KOLORYSTYCE O RÓŻNYCH
ODCIENIACH, Z OPONAMI 235/50R18

DZIEWIĘTNASTOCALOWE, PIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE W KOLORYSTYCE O RÓŻNYCH
ODCIENIACH Z FIOLETOWYMI AKCENTAMI I OPONAMI RUN-FLAT 235/45R19

DZIEWIĘTNASTOCALOWE, PIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE, Z OPONAMI RUN-FLAT
235/45R19

KOLORY LAKIERU

* Dostępny w wybranych modelach. Więcej informacji na temat systemów
wspierających kierowcę umieszczono na tylnej okładce.

BLACK OBSIDIAN (KH3)

PEARL BLACK (Z11) 1

CHESTNUT BRONZE (CAN) 1

MAGNETIC RED (NAJ) 1

INK BLUE (RBN) 1

jeszcze bardziej śmiały charakter. Przedni zderzak Q30
Sport wyróżniają dynamika i śmiałe krzywizny, które
doskonale pasują do charakterystycznego tylnego
zderzaka ze zintegrowanymi rurami wydechowymi z
chromowym wykończeniem.

GRAPHITE SHADOW (KAD) 1

DESIGN W JESZCZE ODWAŻNIEJSZEJ WERSJI W wersji
sportowej oryginalna stylistyka INFINITI Q30 ukazuje

BLADE SILVER (KY0) 1

nawiązujących kształtem do ludzkiego oka, nie sposób
nie zawiesić wzroku. Ich design pozwala docenić
niepowtarzalny styl INFINITI z każdej perspektywy.*

MOONLIGHT WHITE (QAB) 1

REFLEKTORY INSPIROWANE KSZTAŁTEM LUDZKIEGO
OKA Na przednich i tylnych reflektorach LED,

INFINITI dokłada wszelkich starań, aby prezentowane tu próbki kolorów jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywiste kolory aut. Próbki mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów, a różnice te mogą wynikać z technologii druku lub rodzaju oświetlenia, przy którym
są oglądane (światło dzienne, świetlówki, oświetlenie żarowe). Aby zobaczyć rzeczywiste kolory, odwiedź najbliższego dealera INFINITI. 1 Dostępne za dodatkową opłatą.

STYLOWE DODATKI

POSZERZ SWOJE MOŻLIWOŚCI
Jak powstało Twoje Q30? Stworzone do zmian.
Zaprojektowane dla tych, którzy nie boją się sięgać po
śmiałe rozwiązania. Stwórz wnętrze tak wyjątkowe jak
Ty. Sięgnij po najnowsze technologie i zmień swoje
wyobrażenie o pięciodrzwiowych samochodach klasy
premium. Zobacz, jak wielkie wrażenie możesz zrobić.
Niezależnie
od tego, co postanowisz jutro, masz pewność, że wszystko
jest już gotowe. Szeroki, kwadratowy otwór bagażnika
Q30 sprawia, że załadunek i rozładunek będzie dziecinnie
prosty. Aby uzyskać bezpośredni i niczym nieograniczony
dostęp do przestrzeni bagażowej wystarczy wcisnąć
przycisk otwierający klapę bagażnika.* Tylna kanapa
dzielona w stosunku 60:40 umożliwia przewożenie
większego bagażu, a otwór pośrodku w wersjach
LUXE TECH i SPORT TECH umożliwia przewóz nart
lub innych przedmiotów, takich jak designerskie lampy.*
PRZYGOTUJ SIĘ NA TO, CO PRZED TOBĄ

POKAŻ SWOJĄ INDYWIDUALNOŚĆ Wersje kolorystyczne

wnętrza Q30 są odzwierciedleniem zupełnie nowego
języka designu. Wybierz ekskluzywną i efektowną
skórę w kolorze grafitowym, naturalnie piękną skórę
w odcieniu pszenicznym lub jeszcze bardziej
sugestywne i nowoczesne zestawienie barw w
pakiecie stylistycznym Gallery White.

CZARNY BŁYSZCZĄCY LAKIER

(W WERSJI GALLERY WHITE) 1

NAJCZYSTSZEJ BIELI

SKÓRA NAPPA W KOLORZE

(W WERSJI CITY BLACK) 1

SKÓRA EKOLOGICZNA

WELUR W KOLORZE GRAFITOWYM /

(Z PAKIETEM "SPORTOWY DESIGN") 1

SKÓRA EKOLOGICZNA

WELUR W KOLORZE GRAFITOWYM /

SKÓRA NAPPA W KOLORZE
PSZENICZNYM 1

SKÓRA NAPPA W KOLORZE
GRAFITOWYM 1

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

SKÓRA W KOLORZE GRAFITOWYM 1

TKANINA W KOLORZE GRAFITOWYM

KOLORY WNĘTRZA

INFINITI dokłada wszelkich starań, aby prezentowane tu próbki kolorów jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywiste kolory aut. Próbki mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów, a różnice te mogą wynikać z technologii druku lub rodzaju oświetlenia, przy którym
są oglądane (światło dzienne, świetlówki, oświetlenie żarowe). Aby zobaczyć rzeczywiste kolory, odwiedź najbliższego dealera INFINITI. 1 Dostępne za dodatkową opłatą. 2

Spójrz dookoła z nowej
perspektywy za sprawą opcji Sensory Pack.
Panoramiczna kamera, ułatwiająca parkowanie
(Around View® Monitor — AVM) z funkcją wykrywania
ruchomych obiektów oraz przednimi i tylnymi
czujnikami parkowania pozwala lepiej widzieć i
ułatwia manewrowanie nawet w najbardziej
ciasnych miejscach. Układ, w którym obraz z czterech
kamer składa się na wirtualny panoramiczny widok
z lotu ptaka, pomaga w zaparkowaniu i ostrzega,
kiedy wykryje w pobliżu także ruchomy obiekt.*
PEŁNY PRZEGLĄD SYTUACJ

ŁATWOŚĆ PARKOWANIA Odkryj niesamowitą łatwość

parkowania z opcją Sensory Pack. Zastosowany po raz
pierwszy w INFINITI inteligentny asystent parkowania,
obejmuje aż dwanaście czujników, które wskazują, czy
miejsce do zaparkowania Twojego Q30 jest
wystarczająco duże. Potem wystarczy już tylko zdjąć
ręce z kierownicy, wrzucić bieg, nacisnąć przycisk
* Dostępny w wybranych modelach. Więcej informacji na temat systemów
wspierających kierowcę umieszczono na tylnej okładce.

uruchamiający i obsługiwać jedynie pedały gazu i
hamulca. Twój samochód będzie z łatwością
manewrował sam, aby zaparkować przed Twoją
ulubioną kawiarnią, nawet wtedy gdy konieczne okaże
się parkowanie tyłem, pod kątem 45º lub nawet
równolegle bokiem.*

RODZAJE WYKOŃCZENIA, PAKIETY I OPCJE
PURE
• System start-stop
• Filtr cząstek stałych (tylko dla wersji z silnikiem diesla)
• Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione od
prędkości pojazdu
• Łopatki zmiany biegów (tylko w przekładniach z
podwójnym sprzęgłem)
• Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas
hamowania (ABS – Anti-lock Braking System) na cztery
koła, elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD –
Electronic Brake force Distribution), system kontroli trakcji
(TCS – Traction Control System) oraz system kontroli
dynamiki pojazdu (VDC – Vehicle Dynamic Control)
• System monitorujący i ostrzegający o zmianie ciśnienia w
oponach (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
• Układ ułatwiający ruszanie pod górę
• Adaptacyjny asystent układu hamulcowego
• Elektroniczny hamulec postojowy
• Immobilizer
• Centralny zamek
• 7 poduszek powietrznych (przednie poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera; boczne, dwukomorowe poduszki
powietrzne chroniące osobno biodra i klatkę piersiową z
przodu; kurtyny powietrzne przednie i tylne; poduszka
powietrzna chroniąca kolana kierowcy)
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla
przednich i tylnych foteli
• System ostrzegania przed kolizjami z przodu (FCW –
Forward Collision Warning) i zatrzymywania pojazdu
• Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
• Osiemnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe o
podwójnym wzorze z oponami 235/50 R18
• Podwójne, prostokątne końcówki wydechowe w kolorze
chromu
• Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne składane manualnie
• Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii, ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED1
• Wnęka koła – czarny lakier
• Lakierowane na czarno progi
• Listwy wokół okien – satynowy chrom
• Automatyczne włączanie reflektorów
• Lakier niemetaliczny
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Tylne światła zespolone w technologii LED
• Tylne światła przeciwmgielne
• Reflektory halogenowe
• Przełącznik trybu jazdy INFINITI (tylko DCT)
• System informacji i rozrywki z ekranem dotykowym (LCD
VGA 7’’)
• System rozpoznawania głosu
• Bezprzewodowy transfer muzyki Bluetooth® z funkcją
transferu książki telefonicznej

LUXE TECH

LUXE
• Manualna klimatyzacja jednostrefowa
• Elektryczne szyby we wszystkich drzwiach, podnoszone i
opuszczane jednym naciśnięciem przycisku
• Siatka na bagaż pod przednim fotelem pasażera
• Przedni podłokietnik centralny
• Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych (dla
kierowcy i pasażera)
• Gniazdka 12 V w konsoli centralnej z przodu i tyłu
• System aktywnej redukcji hałasu (ANC – Active Noise
Cancellation) dla wersji z silnikiem 2.2d
• Tuner radiowy AM/FM z odtwarzaczem płyt CD
• System audio z sześcioma głośnikami
• Trzy porty USB umożliwiające podłączenie smartfona i iPoda
• Wielofunkcyjna kierownica
• Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
• Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości i
oddalenia
• Wykończenie deski rozdzielczej ekologiczną skórą
• Wykończenie wnętrza – czarny lakier
• Tapicerka welurowa
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Składana tylna kanapa, dzielona w stosunku 60:40
• System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych
siedzeniach
• Zestaw naprawczy do opony2
Pojedyncze opcje: 11

Wszystkie elementy wyposażenia Q30 PURE oraz:
• System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDW – Lane Departure Warning)
• Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania
• Lusterko zewnętrzne kierowcy z funkcją automatycznego
przyciemniania
• Tempomat
• Ogranicznik prędkości
• Tylne czujniki parkowania
• Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne,
składane elektrycznie
• Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED
Pakiety opcji: 1 2 3 4 5 7
Pojedyncze opcje: 11

Wszystkie elementy wyposażenia Q30 LUXE oraz:
• Systemy ostrzegania przed martwym polem (BSW – Blind
Spot Warning)
• Inteligentny tempomat (ICC – Intelligent Cruise Control)
• Oświetlenie otoczenia
• Aluminiowe nakładki progów
• Zagłówek z czarnej tkaniny
• Fotele obszyte skórą Nappa3
• Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci
• Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w
fotelu pasażera z przodu
• Klucz z pamięcią ustawienia fotela kierowcy
• Regulacja wysokości foteli kierowcy i pasażera z przodu
• Regulacja kąta nachylenia siedziska przedniego fotela
pasażera
• Przedni podłokietnik centralny z uchwytem na kubek
• Otwór umożliwiający przewóz nart
Standardowe pakiety: 2 3 4
Pakiety opcji: 5 9
Pojedyncze opcje: 10 11 12

SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkie elementy wyposażenia Q30 PURE oraz:
Sportowe hamulce (tylko dla wersji z silnikami 2.0t i 2.2d)
Sportowe zawieszenie (tylko dla wersji z silnikami 2.0t i 2.2d)
Tylne czujniki parkowania
System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu (LDW – Lane Departure Warning)
Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania
Lusterko zewnętrzne kierowcy z funkcją automatycznego
przyciemniania
Tempomat
Ogranicznik prędkości
Dziewiętnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe,
z oponami run-flat 235/45R19
Podwójne, prostokątne końcówki wydechowe w kolorze chromu
Progi w kolorze nadwozia
Przedni grill o sportowej stylistyce
Przedni zderzak w sportowym stylu
Sportowy dyfuzor w tylnym zderzaku
Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED
Czarne lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi
kierunkowskazami LED
Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne, składane elektrycznie
Pakiety opcji: 1 2 3 4 5 6 8
Pojedyncze opcje: 11

SPORT TECH
Wszystkie elementy wyposażenia Q30 SPORT oraz:
• Systemy ostrzegania przed martwym polem (BSW – Blind
Spot Warning)
• Inteligentny tempomat (ICC – Intelligent Cruise Control)
• Oświetlenie otoczenia
• Wielofunkcyjna kierownica spłaszczona u dołu
• Zagłówek z czarnej tkaniny
• Aluminiowe nakładki progów
• Aluminiowe pedały
• Przednie fotele o sportowej stylistyce i ze zintegrowanymi
zagłówkami
• Fotele obszyte skórą Nappa
• Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci
• Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w
fotelu pasażera z przodu
• Klucz z pamięcią ustawienia fotela kierowcy
• Regulacja wysokości foteli kierowcy i pasażera z przodu
• Regulacja kąta nachylenia siedziska przedniego fotela
pasażera
• Przedni podłokietnik centralny z uchwytem na kubek
• Otwór umożliwiający przewóz nart
Standardowe pakiety: 2 3 4
Pakiety opcji: 5
Pojedyncze opcje: 11 12

PAKIETY I OPCJE
Pakiet INFINITI InTouch
• System nawigacji INFINITI
• Radio cyfrowe DAB
• System rozpoznawania znaków drogowych
(Traffic Sign Recognition)

1

2 Pakiet multimedialny
• Pakiet INFINITI InTouch

• System audio Bose® Premium Sound System z
dziesięcioma głośnikami
Pakiet bazowy
• Kamera cofania z przednimi i tylnymi czujnikami
parkowania oraz z wyświetlaczem
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa oraz tylna
konsola centralna z nawiewem
• Wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Podgrzewane przednie fotele
• Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
w fotelu kierowcy
• Regulacja kąta pochylenia siedziska fotela kierowcy

3

4 Pakiet „Zmysły”

• Reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją
wysokości
• System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive Frontlighting System)
• Automatyczna regulacja wysokości wiązki światła
• Inteligentny kluczyk (I-key — system otwierania drzwi i
zapłonu silnika niewymagający użycia kluczyka)
• Automatyczny asystent parkowania z panoramiczną kamerą
360° (AVM – Around View Monitor) i funkcją wykrywania
ruchomych obiektów (MOD – Moving Object Detection)
• Zewnętrzne klamki wykończone chromem
• Ultradźwiękowy system alarmowy
• Światła powitalne w lusterkach zewnętrznych
Ten pakiet wymaga 3

5 Pakiet „Szkło”

• Okno dachowe z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną
• Przyciemniane szyby tylne

6 Pakiet „Sportowy design”

• Przednie fotele o sportowej stylistyce i ze zintegrowanymi
zagłówkami

• Fotele obszyte częściowo welurem, a częściowo
ekologiczną skórą
• Zagłówek z czarnej tkaniny
• Wielofunkcyjna kierownica spłaszczona u dołu
• Aluminiowe pedały
Niedostępne z pakietem stylistycznym 8
7

•
•
•
•
•
•
•

City Black (do wersji LUXE)
Osiemnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe w
kolorystyce o różnych odcieniach, z oponami 235/50R18
Pakiet bazowy
Pakiet „Szkło”
Lusterka zewnętrzne – satynowy chrom ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED
Fotele obszyte częściowo welurem, a częściowo
ekologiczną skórą, z fioletowymi przeszyciami
Aluminiowe nakładki progów
Fioletowa wstawka w zintegrowanym pilocie
centralnego zamka

8 City Black (do wersji SPORT)

• Dziewiętnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe
w kolorystyce o różnych odcieniach z fioletowymi
akcentami i oponami run-flat 235/45R19

• Pakiet bazowy
• Pakiet „Szkło”
• Przednie fotele o sportowej stylistyce i ze
zintegrowanymi zagłówkami
• Fotele obszyte częściowo welurem, a częściowo
ekologiczną skórą, z fioletowymi przeszyciami
• Wielofunkcyjna kierownica spłaszczona u dołu
• Aluminiowe pedały
• Lusterka zewnętrzne – satynowy chrom ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED
• Zagłówek z czarnej tkaniny
• Fioletowa wstawka w zintegrowanym pilocie
centralnego zamka
• Aluminiowe nakładki progów
Niedostępne z pakietem 6

• Lusterka zewnętrzne – satynowy chrom ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED
• Czerwona wstawka w zintegrowanym pilocie centralnego
zamka
10 Dziewiętnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe,
	
z oponami run-flat 235/45R19
Niedostępne z pakietem stylistycznym Gallery White 9
11
	Lakier
metalizowany
12 Relingi dachowe – satynowy chrom

Niedostępne z pakietem stylistycznym Gallery White 9

9 Gallery White

• Osiemnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe
w kolorystyce o różnych odcieniach, z oponami
235/50R18
• Fotele skórzane Nappa w kolorze White z grafitowymi
wstawkami i czerwonymi przeszyciami
• Pakiet „Szkło”

Niedostępne z pakietami stylistycznymi City Black i Gallery White
Niedostępne z oponami run-flat R19
Tylko w wersji z tapicerką ze skóry w kolorze pszenicznym.

1

2
3

Na tylnej okładce umieszczono szczegółowe informacje na temat systemów
wspomagających kierowcę.

DANE TECHNICZNE
1.6t MT

1.6t DCT

2.0t DCT

2.0t DCT AWD

Rodzaj paliwa

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Cylindry (cm3)

4

4

4

4

1 595

1 595

1 991

1 991

SILNIK

Pojemność skokowa
Układ rozrządu

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

Układ dolotowy

wtrysk bezpośredni

wtrysk bezpośredni

wtrysk bezpośredni

wtrysk bezpośredni

Układ wydechowy

Pojedynczy

Pojedynczy

Podwójny układ wydechowy

Podwójny układ wydechowy

Moc

90 kW (122 KM) osiągana przy 5 000 obr./min.

115 kW (156 KM) osiągana przy 5 300 obr./min.

155 kW (211 KM) osiągana przy 5 500 obr./min.

155 kW (211 KM) osiągana przy 5 500 obr./min.

Moment obrotowy

200 Nm osiągany przy 1 250–4 000 obr./min.

250 Nm osiągany przy 1 250–4 000 obr./min.

350 Nm osiągany przy 1 200–4 000 obr./min.

350 Nm osiągany przy 1 200–4 000 obr./min.

Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów

7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT

7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT

7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT

Napęd na przednie koła

Napęd na przednie koła

Napęd na przednie koła

Napęd na cztery koła

Euro 6d Temp

Euro 6d Temp

Euro 6d Temp

Euro 6d Temp

Prędkość maksymalna (km/h)

200

215

235

230

0 –100 km/h (sek.)

9,4

8,9

7,2

7,3

7.4 – 7.3

7.7 – 7.6

-

8.5 – 8.4

Skrzynia biegów
Napęd
Klasa emisji

OSIĄGI

Szacunkowe zużycie paliwa (WLTP)1 (l/100 km) 18- calowe
W cyklu mieszanym
19- calowe
Emisja CO2 (WLTP)1 (g/km)
W cyklu mieszanym

-

7.9 – 7.8

8.1 – 8.1

8.7 – 8.6

18- calowe

167 – 165

175 – 172

–

191 – 191

19- calowe

–

179 – 177

184 – 183

196 – 195

Pure 1 493 / Luxe 1 507

Pure 1 524 / Luxe 1 538 / Luxe Tech 1 564
Sport 1 542 / Sport Tech 1 567

Sport 1 562

Luxe Tech 1 644 / Sport Tech 1 650

700 / 1 200

700 / 1 400

730 / 1 500

750 / 1 800

430

430

430

430

50

50

50
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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

POJEMNOŚĆ I MASA
Masa rzeczywista pojazdu2 (kg)
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/ hamowanej (kg)
Pojemność bagażnika (litrów)
Pojemność zbiornika paliwa (litrów)

WYMIARY
Elementy zewnętrzne
Współczynnik oporu aerodynamicznego
Długość całkowita (mm)

4 425

4 425

4 425

4 425

2 083 / 1 805

2 083 / 1 805

2 083 / 1 805

2 083 / 1 805

Wysokość całkowita bez relingu dachowego (mm)

1 495

1 495 (Sport: 1 475)

Sport: 1 475

1 495 (Sport: 1 475)

Rozstaw osi (mm)

2 700

2 700

2 700

2 700

Szerokość całkowita bez lusterek/z lusterkami (mm)

1

W
 skazane wartości są oparte na wynikach oficjalnych testów laboratoryjnych i mają na celu umożliwienie porównania poszczególnych pojazdów. Zakresy wielkości odnoszą się do możliwych konkretnych specyfikacji opisanego pojazdu. Wartości te mogą nie odzwierciedlać wyników
w rzeczywistym ruchu drogowym, które zależą od czynników takich jak warunki pogodowe, obciążenie pojazdu oraz akcesoria wybrane po rejestracji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 zostały obliczone za pomocą nowej metody testowana WLTP. W celu uzyskania informacji o testach
WLTP/NEDC, skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź stronę infiniti.pl/wltp.

2

 artości podane zgodnie z Dyrektywą 92/21/WE w brzmieniu 95/48/WE (masa rzeczywista pojazdu ze zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90 %, kierowcą o wadze 68 kg i bagażem o masie 7 kg) dla pojazdów z wyposażeniem standardowym.
W
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria mogą zwiększyć tę wartość.

Jak Państwo zapewne wiedzą, INFINITI Europe zaprzestanie prowadzenia działalności w Europie do marca 2020 r. Więcej informacji o tym, jak może to wpłynąć na nowych i obecnych klientów INFINITI, można znaleźć na stronie www.infiniti.pl/owners
Do tego czasu można składać zamówienia wyłącznie na dostępne produkty (do wyczerpania zapasów).

DANE TECHNICZNE
2.2d DCT

KOLORY I WYKOŃCZENIA
2.2d DCT AWD

PURE /
LUXE /

SILNIK
Rodzaj paliwa

olej napędowy

olej napędowy

Cylindry (cm3)

4

4

Pojemność skokowa

2 143

2 143

Układ rozrządu

DOHC

DOHC

Układ dolotowy

Silnik CDI (Common Rail Direct Injection)

Silnik CDI (Common Rail Direct Injection)

Podwójny układ wydechowy

Podwójny układ wydechowy

125 kW (170 KM) osiągana przy 3 400–4 000 obr./min.

125 kW (170 KM) osiągana przy 3 400–4 000 obr./min.

350 Nm osiągany przy 1 400–3 400 obr./min.

350 Nm osiągany przy 1 400–3 400 obr./min.

7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT

7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT

Napęd na przednie koła

Napęd na cztery koła

Euro 6c

Euro 6c

Prędkość maksymalna (km/h)

220

215

0 –100 km/h (sek.)

8,3

8,5

Układ wydechowy
Moc
Moment obrotowy
Skrzynia biegów
Napęd
Klasa emisji

OSIĄGI

Szacunkowe zużycie paliwa (WLTP)1
(l/100 km) W cyklu mieszanym

18- calowe

6.3 – 6.2

6.9 – 6.8

19- calowe

6.4 – 6.4

7.1 – 7.0

Emisja CO2 (WLTP)1 (g/km)
W cyklu mieszanym

18- calowe

164 – 163

180 – 178

19- calowe

169 – 167

185 – 184

POJEMNOŚĆ I MASA
Masa rzeczywista pojazdu2 (kg)
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/ hamowanej (kg)
Pojemność bagażnika (litrów)
Pojemność zbiornika paliwa (litrów)

SPORT

Kolory wnętrza (code)
Black Obsidian
Moonlight White
Blade Silver
Graphite Shadow
Pearl Black
Magnetic Red
Chestnut Bronze
Ink Blue

Szerokość całkowita bez lusterek/z lusterkami (mm)
Wysokość całkowita bez relingu dachowego (mm)
Rozstaw osi (mm)

KH3
QAB
KY0
KAD
Z11
NAJ
CAN
RBN

Lity

SPORT
TECH

Skóra

Skóra
nappa

Skóra
nappa

Welurem
i imitacja
skóry

Welurem
i imitacja
skóry

Skóra
nappa

Graphite (G)

Graphite (G)

Graphite (G)

Wheat (P)

Pure white (G)

Graphite (G)

Graphite (G)

Graphite (G)

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□

■
–

■
–

–
■

–
■

–
■

–
■

–
■

–
■

■

■

■

■

■
■
■
■
■ Wyposażenie standardowe   □ Dostępne jako opcja   – Niedostępne

Metalizowany

Tkanina w kolorze pebble
Tkanina w kolorze czarnym

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
Czarny lakier


Pure 1 615 / Luxe 1 630
Sport 1 637

Luxe Tech 1 709 / Sport Tech 1 716

750 / 1 500

750 / 1 800

430

430

50

56

DOSTĘPNOŚĆ WERSJI WYPOSAŻENIA/SILNIKA
2.2d DCT

Elementy zewnętrzne

Długość całkowita (mm)

Typ

LUXE TECH
PAKIET
SPORT
GALLERY SPORTOWY
CITY BLACK
WHITE
DESIGN

Welurem
i imitacja
skóry

DACH

WYMIARY
Współczynnik oporu aerodynamicznego

Kod

LUXE TECH

Tkanina

TAPICERKA

KOLORY LAKIERU

LUXE
CITY BLACK

Pure 0,32 / Luxe 0,32
Sport 0,33

Luxe Tech 0,34 / Sport Tech 0,34

4 425

4 425

2 083 / 1 805

2 083 / 1 805

1 495 (Sport: 1 475)

1 495 (Sport: 1 475)

2 700

2 700

PURE

√

LUXE

√

2.2d DCT AWD
√

LUXE TECH

√

SPORT

√

1.6t DCT

√

√

√

√

√

√

1

1 495

Jak Państwo zapewne wiedzą, INFINITI Europe zaprzestanie prowadzenia działalności w Europie do marca 2020 r. Więcej informacji o tym, jak może to wpłynąć na nowych i obecnych klientów INFINITI, można znaleźć na stronie www.infiniti.pl/owners
Do tego czasu można składać zamówienia wyłącznie na dostępne produkty (do wyczerpania zapasów).

(Sport 1 475)

1 805
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

2.0t DCT

√
√

SPORT TECH

W
 skazane wartości są oparte na wynikach oficjalnych testów laboratoryjnych i mają na celu umożliwienie porównania poszczególnych pojazdów. Zakresy wielkości odnoszą się do możliwych konkretnych specyfikacji opisanego pojazdu. Wartości te mogą nie odzwierciedlać wyników
w rzeczywistym ruchu drogowym, które zależą od czynników takich jak warunki pogodowe, obciążenie pojazdu oraz akcesoria wybrane po rejestracji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 zostały obliczone za pomocą nowej metody testowana WLTP. W celu uzyskania informacji o testach
WLTP/NEDC, skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź stronę infiniti.pl/wltp.
2
Wartości podane zgodnie z Dyrektywą 92/21/WE w brzmieniu 95/48/WE (masa rzeczywista pojazdu ze zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90 %, kierowcą o wadze 68 kg i bagażem o masie 7 kg) dla pojazdów z wyposażeniem standardowym.
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria mogą zwiększyć tę wartość.

1.6t MT

4 425
2 700

2.0t DCT AWD

√
√
√

Odwiedź naszą stronę internetową i stwórz idealnie dopasowane do Ciebie INFINITI,
sprawdź ceny i poznaj wiele innych możliwości.
infiniti.pl
DOŁĄCZ do naszej społeczności i otrzymuj najnowsze wiadomości na temat INFINITI.
Facebook.com/InfinitiEurope
Instagram.com/InfinitiEurope
Twitter.com/InfinitiEurope
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
INFINITI Europe, Oddział Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Szwajcaria

Niniejsza broszura ma służyć tylko ogólnemu opisowi i celom informacyjnym. Może ulec zmianie i nie stanowi oferty handlowej, opisu stanu faktycznego ani gwarancji, wydanej lub sugerowanej przez INFINITI Europe. Przed podjęciem decyzji o zakupie w oparciu o tę broszurę
należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum INFINITI, aby uzyskać potwierdzenie aktualności zawartych w niej informacji oraz tego, jak odnoszą się one do konkretnego samochodu. INFINITI Europe zastrzega sobie prawo do zmian cen, kolorów, materiałów, wyposażenia,
specyfikacji i modeli opisywanych w tej publikacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia oraz do zaprzestania oferowania danej wersji lub wyposażenia. Ze względu na nieustanny rozwój produktu oraz inne czynniki przed- i poprodukcyjne, właściwe pojazdy, materiały
i specyfikacje mogą różnić się od tych przedstawionych w niniejszej broszurze. Niektóre samochody są prezentowane z wyposażeniem opcjonalnym. Prosimy sprawdzić dany samochód pod kątem oferowanego wyposażenia. Dostępność oraz czasy dostawy poszczególnych
wersji silnikowych lub wersji wyposażenia mogą się różnić. Specyfikacje, opcje i akcesoria mogą różnić się w zależności od krajów. Dodatkowych informacji na temat dostępności, opcji i akcesoriów udzielają lokalne Centra INFINITI i z nimi prosimy się kontaktować.
*Dostępne w wybranych wersjach.
Informacje dotyczące układów wspierających kierowcę (dostępnych w wybranych modelach): System ostrzegania przed kolizjami z przodu oraz zatrzymywania pojazdu (Forward Collision Warning — FCW oraz Forward Collision Stop — FCS) mają za zadanie ostrzegać
kierowcę zanim dojdzie do kolizji i nie są w stanie jej zapobiec ani zastąpić odpowiedzialnego stylu jazdy. W pewnych warunkach systemy te mogą nie zapewnić skutecznego ostrzeżenia bądź hamowania. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości i innych czynników.
System ostrzegania przed martwym polem (Blind Spot Warning — BSW) nie zastępuje prawidłowego wykonania manewru zmiany pasa ruchu. System nie zabezpiecza przed kolizją z innym pojazdem i może nie wykryć każdego pojazdu oraz obiektu w otoczeniu auta.
Inteligentny asystent parkowania, panoramiczna kamera 360°, ułatwiająca parkowanie (Around View® Monitor — AVM) z funkcją wykrywania ruchomych obiektów orazprzednimi i tylnymi czujnikami parkowania nie zapewnia całkowitej eliminacji martwych punktów i
może nie wykryć wszystkich obiektów. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości i innych czynników. Niektóre funkcje (np. wykrywanie ruchomych obiektów) działają podczas poruszania się z prędkością poniżej 8 km/h. Inteligentny tempomat nie jest systemem
zapobiegającym kolizjom ani urządzeniem ostrzegawczym. System ten pomaga w określonych warunkach utrzymać odległość od pojazdu jadącego z przodu. System zaprojektowano z myślą o warunkach, w których hamowanie jest ograniczone. Nieskuteczne hamowanie może
doprowadzić do zderzenia. System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning — LDW) działa wyłącznie wtedy, gdy oznaczenia pasów ruchu są wyraźnie widoczne na drodze. System może nie wykrywać oznaczeń pasa na niektórych drogach
bądź w trudnych warunkach pogodowych. Nie zapobiega on wypadkom ani utracie kontroli nad pojazdem. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości i innych czynników. Inteligentny tempomat nie jest systemem zapobiegającym kolizjom ani urządzeniem ostrzegawczym.
System zaprojektowano z myślą o warunkach, w których hamowanie jest ograniczone. Nieskuteczne hamowanie może doprowadzić do zderzenia.
WAŻNA INFORMACJA: Nigdy nie należy polegać jedynie na systemach wsparcia kierowcy. Kierowca musi przez cały czas prowadzić auto w sposób odpowiedzialny. Systemy wspomagania kierowcy nie zapobiegają wypadkom ani utracie kontroli nad pojazdem. Przed
ruszeniem lub zmianą pasa ruchu zawsze należy skontrolować otoczenie oraz spojrzeć wstecz. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości i innych czynników.
Powyższe systemy i funkcje nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za postępowanie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Dalsze informacje dotyczące całego wyposażenia można znaleźć na stronie internetowej INFINITI lub w instrukcji obsługi dla kierowcy.
iPod jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Apple Inc. Bose jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bose Corporation. Słowo i logotypy Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., i są używane przez INFINITI na podstawie stosownej licencji.
Oficjalne wartości zużycia paliwa dla Q30 1.6t MT w l/100 km: od 7,4 do 7,3. Emisja CO2: 167 do 165 g/km.
Oficjalne wartości zużycia paliwa dla Q30 1.6t DCT w l/100 km: od 7,9 do 7,6. Emisja CO2: 179 do 172 g/km.
Oficjalne wartości zużycia paliwa dla Q30 2.0t DCT w l/100 km: od 8,1 do 8,1. Emisja CO2: 184 do 183 g/km.
Oficjalne wartości zużycia paliwa dla Q30 2.0t DCT AWD w l/100 km: od 8,7 do 8,4. Emisja CO2: 196 do 191 g/km.
Oficjalne wartości zużycia paliwa dla Q30 2.2d DCT w l/100 km: od 6,4 do 6,2. Emisja CO2: 169 do 163 g/km.
Oficjalne wartości zużycia paliwa dla Q30 2.2d DCT AWD w l/100 km: od 7,1 do 6,8. Emisja CO2: 185 do 178 g/km.
Wartości zużycia paliwa uzyskano w testach laboratoryjnych. Służą one do porównań z wynikami innych pojazdów i mogą nie odzwierciedlać wartości uzyskiwanych w warunkach rzeczywistych. Wyposażenie opcjonalne, serwisowanie, styl jazdy, warunki drogowe i pogodowe
również mają wpływ na rzeczywiste zużycie paliwa.
Informacje dotyczące konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i ich części w zakresie przydatności do odzysku i recyklingu; zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach,
w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu; rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów o odpadach; postępu dokonanego w dziedzinie
możliwości osiągania przez pojazd zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu znajdują się na stronie www.infiniti.pl.
Jak Państwo zapewne wiedzą, INFINITI Europe zaprzestanie prowadzenia działalności w Europie do marca 2020 r. Więcej informacji o tym, jak może to wpłynąć na nowych i obecnych klientów INFINITI, można znaleźć na stronie www.infiniti.pl/owners. Do tego czasu można
składać zamówienia wyłącznie na dostępne produkty (do wyczerpania zapasów).
Nr referencyjny: I2193Q30SGPLPL

