Q50

NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ

WYBÓR KÓŁ

Wierzymy, że w każdym kierowcy drzemie niezmierzony potencjał. Do przodowania. Do przekraczania granic własnych możliwości.
Potencjał ten nabiera realnych kształtów w nowym INFINITI Q50 o elektronicznie udoskonalonej dynamice, która daje kierowcy
perfekcyjną kontrolę nad ekscytującą mocą auta. Rozpocznij swoją przygodę od stworzenia własnego Q50. Każdy wybrany element
przekształci wizję w rzeczywistość. Twoją rzeczywistość.

SIEDEMNASTOCALOWE, PIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE O PODWÓJNYM WZORZE,
Z OPONAMI TYPU RUN-FLAT

OSIEMNASTOCALOWE, PIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE W KOLORZE SREBRNYM Z OPONAMI
RUN-FLAT1

DZIEWIĘTNASTOCALOWE FELGI ALUMINIOWE O PIĘCIU POTRÓJNIE ROZWIDLONYCH RAMIONACH
W KOLORZE CIEMNEGO SREBRA I SPORTOWYM DESIGNIE Z OPONAMI RUN-FLAT1

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

ekscytujące innowacje, takie jak system Direct
Response Hybrid® o łącznej mocy 364 KM, który
zapewnia imponujące osiągi. Technologia hybrydowa
wykorzystuje energię kinetyczną, w normalnych
warunkach traconą podczas hamowania i zwalniania.
Energia ta, przetworzona na elektryczną, jest
gromadzona w akumulatorze litowo-jonowym, by
podczas przyspieszania zapewnić kierowcy, kierowaną
na tylną oś, dodatkową moc, z dostępnym natychmiast
momentem obrotowym.

PURE WHITE (QAW)

INSPIRUJĄCE OSIĄGI INFINITI Q50 napędzają

LIQUID PLATINUM (K23) 1

KOLORY LAKIERU

zachwyca jeszcze bardziej wyrazistymi liniami oraz
sugestywnymi przednimi i tylnymi reflektorami, dzięki
którym przód i tył auta zyskał odmieniony wygląd.
Aby robić jeszcze większe wrażenie, wersje sportowe
zostały wyposażone w przedni zderzak o śmiałych
krawędziach i agresywnych wlotach powietrza oraz
tylny zderzak z aerodynamicznym dyfuzorem.

MOONLIGHT WHITE (QAB) 1

POKAŻ SWOJĄ NATURALNĄ MOC INFINITI Q50

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 INFINITI Q50? Zaprojektowano
je tak, by mogło poszerzać możliwości kierowcy
i proponować mu śmiałe rozwiązania. Dopasuj wnętrze
do swoich upodobań. Wybierz detale, które podkreślą
Twój styl. Korzystaj z technologii, które wykraczają
daleko poza standardowe możliwości sportowego
sedana i jego kierowcy.
ŁATWOŚĆ PROWADZENIA Dzięki technologiom

wspierającym kierowcę, przestrzeganie dozwolonej
prędkości stanie się prostsze, jazda za innymi autami —
mniej wymagająca, a kierowanie pojazdem jeszcze
bardziej precyzyjne. Przyjazne technologie INFINITI
pozwalają kierowcom już dziś korzystać z innowacyjnych
rozwiązań, na których w przyszłości będą się opierać
pojazdy autonomiczne. Gdy technologie wspierające
kierowcę* są aktywowane, automatycznie reagują
na zmiany w ruchu drogowym i pomagają zmniejszyć
prędkość aby dostosować ją do szybkości pojazdu
poprzedzającego lub przyspieszyć do ustalonej
prędkości. Mogą nawet pomóc w kierowaniu pojazdem,
aby utrzymać właściwy tor jazdy.
WSPARCIE W PODRÓŻY Wyposaż swoje Q50 w

CIESZ SIĘ SWOJĄ PRZESTRZENIĄ Atmosferę wnętrza

KACCHU ALUMINIUM

SKÓRA W KOLORZE GRAFITOWYM 1

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

SKÓRA W KOLORZE SZARYM 1

SKÓRA W KOLORZE PSZENICZNYM 1

KOLORY WNĘTRZA

najbardziej zaawansowane technologie poprawiające
bezpieczeństwo, które pomagają kierowcy dostrzec
zagrożenie i odpowiednio zareagować. Jedną z nich
jest system ostrzegania przed kolizjami z przodu
(Predictive Forward Collision Warning)*, który monitoruje
aż dwa poprzedzające pojazdy i ostrzega Cię
w przypadku zagrożenia. Jeszcze zanim je zauważysz.

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 W ramach wyposażenia standardowego tylko w wersji z silnikiem benzynowym V6 3.0t.

Q50 tworzą dynamiczne linie, wyjątkowe faktury
materiałów i kunszt wykonania. Kabina, w tym także
elegancki, podwójny ekran dotykowy, zostały
funkcjonalnie podporządkowane kierowcy. Q50
wyróżniają luksusowe materiały, przemyślana
ergonomia i staranne wykonanie, dzięki którym aż
chce się gnać do przodu.

POCZUJ RÓŻNICĘ Aby dodatkowo zwiększyć komfort
i bezpieczeństwo podróżowania, INFINITI Q50

identyfikuje Cię, kiedy tylko zasiadasz w swoim aucie
i automatycznie ustawia fotel i kierownicę zgodnie
z Twoimi indywidualnymi preferencjami*. Q50 wyróżnia
się także systemem oświetlania otoczenia oraz
podświetlania wnętrza. Najbardziej wyczulone ucho

ucieszy najwyższa jakość dźwięku systemu nagłośnienia
Bose® Performance Series.*

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

WERSJE WYKOŃCZENIA, PAKIETY I OPCJE
Q50 LUXE
• System start-stop
• System bezpośredniego kierowania adaptacyjnego
(DAS — Direct Adaptive Steering)
• Aktywny asystent toru jazdy (ALC – Active Lane Control)
• Aktywna kontrola trakcji (ATC – Active Trace Control)
• Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów
z trybem manualnym
• System odzyskiwania energii z hamowania
• Zawieszenie sportowe
• System monitorujący i ostrzegający o zmianie ciśnienia
w oponach (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
• Układ ułatwiający ruszanie pod górę
• 6 poduszek powietrznych (przednie poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera; przednie boczne, dwukomorowe
poduszki powietrzne chroniące biodra i klatkę piersiową;
kurtyny powietrzne przednie i tylne)
• Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego
przyciemniania
• Tempomat
• Ogranicznik prędkości
• 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 syst
• Wspomaganie hamowania (BA – Brake Assist)
• System imitujący odgłosy nadjeżdżającego samochodu
(VSP – Approaching Vehicle Sound for Pedestrians)
• System alarmowy z immobilizerem
• Ultradźwiękowy system alarmowy
• Wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
dla przednich i tylnych foteli
• Siedemnastocalowe, pięcioramienne felgi
aluminiowe o podwójnym wzorze, z oponami typu
run-flat 225/55RF17 97W
• Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii, ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED
• Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne składane manualnie
• Światła przeciwmgielne w technologii LED (przód i tył)
• Automatyczne włączanie reflektorów
• Reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją
wysokości i światłami do jazdy dziennej
• Tylne światła w technologii LED
• Przedni górny grill chłodnicy z trójwymiarową falistą
siatką z motywem diamentowym
• Podwójne rury wydechowe z chromowym
wykończeniem
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Przyciemniane szyby z filtrem UV
Chromowane wykończenie lamp przeciwmgielnych
Tylny zderzak z czarnym dyfuzorem
Przełącznik trybu jazdy INFINITI
INFINITI InTouch
Podwójne ekrany dotykowe (ośmio- i siedmiocalowy
LCD z wejściem VGA)
Licznik elektroluminescencyjny typu „Fine Vision”
z pięciocalowym wyświetlaczem kolorowym TFT
System nawigacji INFINITI z informacjami o ruchu
ulicznym i odbiornikiem rozgłośni nadających
w systemie cyfrowym (Digital Audio Broadcasting)
Technologia Bluetooth® do komunikacji z telefonami
komórkowymi
System rozpoznawania głosu
Otwieranie drzwi pilotem
Kamera cofania
System opóźnionego wyłączania oświetlenia
Nawiew klimatyzacji na tył (tylko w wersji z
automatyczną skrzynią biegów)
INFINITI InTuition™
Pełna indywidualizacja środowiska cyfrowego
Elektryczne szyby we wszystkich drzwiach
z funkcją automatycznej obsługi inteligentnym
kluczykiem (I-Key)
Przycisk zapłonu
Poszerzane osłony przeciwsłoneczne
z podświetlanymi lusterkami
Tuner radiowy AM/FM z odtwarzaczem płyt CD
System audio z sześcioma głośnikami
Połączenie USB/iPod i wejście AUX-RCA
Bezprzewodowy transfer muzyki Bluetooth®
System aktywnej kontroli hałasu
(ANC – Active Noise Control)
Wielofunkcyjna kierownica
Sportowa kierownica pokryta skórą, ze szwami
krzyżowymi i wykończeniami z matowego chromu
Pokryta zszywaną skórą dźwignia zmiany biegów z
wykończeniami z matowego chromu i czarnego lakieru
Przedni podłokietnik ze schowkiem
Gniazdka 12 V w konsoli centralnej
Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości
i oddalenia
Wykończenie wnętrza – Kacchu Aluminium
Podsufitka z tkaniny w kolorze kryształu górskiego
Deska rozdzielcza wykończona najwyższej klasy
tkaniną z podwójnymi przeszyciami
Wykończenie progów przednich drzwi INFINITI
Aluminium

• Tapicerka skórzana
• Podgrzewane przednie fotele
• Ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
w fotelu kierowcy
• Przedni podłokietnik centralny z uchwytem na kubek
• System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX
na tylnych siedzeniach
Standardowe pakiety: 1
Pakiety opcji: 3 4
Pojedyncze opcje: 6 7 8 9

Q50S SPORT TECH

Wszystkie elementy wyposażenia Q50 LUXE oraz:
• Łopatki zmiany biegów przy kierownicy
• Sportowe zaciski hamulcowe przeciwstawne
(przód: z czterema tłoczkami; tył: z dwoma tłoczkami)
• Dziewiętnastocalowe felgi aluminiowe o pięciu
potrójnie rozwidlonych ramionach w kolorze ciemnego
srebra i sportowym designie z oponami run-flat
245/40RF19 94W
• Sportowy przedni zderzak z górnym grillem chłodnicy
z trójwymiarową falistą siatką z motywem diamentu
• Czarne wykończenie lamp przeciwmgielnych
• Tylny sportowy zderzak z dyfuzorem w kolorze nadwozia
• Oświetlenie otoczenia
• Aluminiowe pedały i podpórka na stopę
• Przednie fotele o sportowej stylistyce
Standardowe pakiety: 1 2 3
Pakiety opcji: 4
Pojedyncze opcje: 6 8 9

Wszystkie elementy wyposażenia Q50 SPORT oraz:
• Pedał ekologiczny
• Przednie pasy bezpieczeństwa z systemem pre-crash
• Okno dachowe otwierane elektrycznie
Standardowe pakiety: 1 2 3 4 5
Pojedyncze opcje: 8 9

• Inteligentny kluczyk I-Key z systemem Smart Access,
funkcją otwierania bagażnika i poszerzoną pamięcią
• Oświetlenie zapraszające
• Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości
i oddalenia
• Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci
• Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
w fotelu kierowcy

5 Pakiet „Tarcza Bezpieczeństwa”

PAKIETY I OPCJE
1 Pakiet „Komfort”

• Przednie i tylne czujniki parkowania z wyświetlaczem
• Adaptacyjna klimatyzacja dwustrefowa z
automatyczną recyrkulacją powietrza i filtrem
impregnowanym polifenolem z winogron
2 Pakiet multimedialny

• System audio BOSE® Performance Series
z szesnastoma głośnikami
• System nawigacji INFINITI z informacjami o ruchu
ulicznym i odbiornikiem rozgłośni nadających
w systemie cyfrowym (Digital Audio Broadcasting)
3 Pakiet „Powitanie”

• System monitorujący i wyświetlający
poziom ciśnienia w poszczególnych oponach
(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
• Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne z funkcją przechylania przy cofaniu

4 Pakiet „Widoczność”

• Panoramiczna kamera 360° (AVM – Around View
Monitor) z czujnikami, funkcją wykrywania ruchomych
obiektów (MOD – Moving Object Detection)
i asystentem parkowania
• System doświetlania zakrętów
(AFS – Adaptive Front-lighting System)
• Technologia Smart Beam
Ten pakiet wymaga 3

• Inteligentny tempomat z pełnym zakresem prędkości
• Systemy ostrzegania o niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu (LDW – Lane Departure Warning) oraz
zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(LDP – Lane Departure Prevention)
• Systemy ostrzegania przed martwym polem
(BSW – Blind Spot Warning) i eliminacji martwego
pola (Blind Spot Intervention™)
• Prewencyjny system hamowania awaryjnego
(Forward Emergency Braking)
• System ostrzegania przewidujący kolizję z przodu
(Predictive Forward Collision Warning)
• Wspomaganie kontroli dystansu
(DCA – Distance Control Assist)
• System zapobiegania kolizjom z tyłu
(BCI – Back-up Collision Intervention)

6 Okno dachowe otwierane elektrycznie
	
7 Osiemnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe
	
w kolorze srebrnym z oponami run-flat 225/50RF18 95W
8
	Lakier
metalizowany
9 Specjalny lakier metalizowany
	
(Dynamic Sunstone Red — NBA)

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

DANE TECHNICZNE

KOLORY I WYKOŃCZENIA

Q50 Hybrid AT

Q50 Hybrid AWD AT

Benzyna/ napęd elektryczny (hybrydowy)
V6
3 498
High-flow inlaatsysteem
Dubbel uitlaatsysteem

Benzyna/ napęd elektryczny (hybrydowy)
V6
3 498
High-flow inlaatsysteem
Dubbel uitlaatsysteem

225 kW (306 KM) osiągana przy 6 800 obr./min.
50 kW (68 KM)
268 kW (364 KM)

225 kW (306 KM) osiągana przy 6 800 obr./min.
50 kW (68 KM)
268 kW (364 KM)

350 Nm osiągany przy 5 000 obr./min.
270 Nm
546 Nm
Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów
Napęd na tylne koła (RWD – Rear-Wheel Drive)
Euro 6d Temp

350 Nm osiągany przy 5 000 obr./min.
270 Nm
546 Nm
Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów
Inteligentny system napędu na cztery koła
(AWD – All-Wheel 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

SILNIK
Rodzaj paliwa
Cylindry
Pojemność skokowa (cm3)
Układ dolotowy
Układ wydechowy
Moc
Olej napędowy / benzynowy
Silnika elektrycznego
Obu silników łącznie
Moment obrotowy
Olej napędowy / benzynowy
Silnika elektrycznego
Obu silników łącznie
Skrzynia biegów
Napęd
Klasa emisji

TAPICERKA

Prędkość maksymalna (km/h)
0–100 km/h (sek.)
Szacunkowe zużycie paliwa1
Szacunkowe zużycie paliwa (WLTP)1
(l/100 km) W cyklu mieszanym
Emisja CO2 (WLTP)1 (g/km)
W cyklu mieszanym

17- calowe
18- calowe
19- calowe
17- calowe
18- calowe
19- calowe

KOLORY LAKIERU

Jeden silnik elektryczny, dwa sprzęgła
Bateria litowo-jonowa
346 V/50 kW

Jeden silnik elektryczny, dwa sprzęgła
Bateria litowo-jonowa
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

Kod

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

Typ
Lity

Metalizowany

Specjalny lakier
metalizowany

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
Kacchu Aluminium

DACH
Wykończenie podsufitki w kolorze pebble

Skóra

Graphite (G)

Wheat (C)

Stone (K)

Graphite (G)

Stone (K)

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■
■
□
□
□
□
□
□
□
□

■

■

■

■

■

■

■

■



■
■
■ Wyposażenie standardowe   □ Dostępne jako opcja   – Niedostępne

DOSTĘPNOŚĆ WERSJI WYPOSAŻENIA/SILNIKA
Q50 HYBRID AT

SYSTEM „DIRECT RESPONSE HYBRID”
System hybrydowy
Typ baterii
Moc baterii/Pojemność baterii

Skóra

Kolory wnętrza (Kod)

OSIĄGI

Q50S Sport / Q50S Sport Tech

Q50 HYBRID AWD AT

Q50 Luxe

√

-

Q50S Sport

√

√

Q50S Sport Tech

-

√

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

1 445
1 430 a

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

 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 wyniW
ków 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.
3
Q50 Luxe    4 Q50S Sport    5 Q50S Sport Tech
1

1 820
Q50 Hybrid AT
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
a

4 810
2 850

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).

Odwiedź naszą stronę internetową i stwórz idealnie dopasowane do Ciebie INFINITI,
sprawdź ceny i poznaj wiele innych możliwości.
www.infiniti.eu

DOŁĄCZ do naszej społeczności i otrzymuj najnowsze wiadomości na temat INFINITI.
Facebook.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 systemów wspomagania kierowcy (dostępnych w wybranych modelach): System ostrzegania przewidujący kolizję z przodu (Predictive Forward Collision Warning) oraz prewencyjny system hamowania awaryjnego (Forward Emergency Braking) mają
za zadanie ostrzegać kierowcę zanim dojdzie do kolizji, a nie jej zapobiec. Nie zastępują też 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) oraz system eliminacji martwego pola w lusterku (Blind Spot Intervention) nie zastępują prawidłowości manewrów zmiany pasa ruchu. Systemy nie zapobiegają kolizjom z innymi pojazdami. Mogą
nie wykryć każdego pojazdu lub obiektu w otoczeniu auta. System zapobiegania kolizjom z tyłu (Back-up Collision Intervention — BCI), Ułatwiająca parkowanie panoramiczna kamera 360° (Around View® Monitor), z funkcją wykrywania ruchomych obiektów, nie eliminuje
całkowicie wszystkich martwych pól i nie wykrywa 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. Wspomaganie
kontroli dystansu (Distance Control Assist — DCA) orazinteligentny tempomat (Intelligent Cruise Control — ICC) nie są systemami zapobiegającymi kolizjom ani urządzeniami ostrzegawczymi. Wspomaganie kontroli dystansu pomaga w określonych warunkach utrzymać
odległość od pojazdu jadącego z przodu. System ma ograniczony zakres hamowania. Nieskuteczne hamowanie może doprowadzić do zderzenia. Aktywny asystent toru jazdy (Active Lane Control — ALC), system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
(Lane Departure Warning — LDW) oraz system zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Prevention — LDP) działają tylko w przypadku wyraźnie widocznego oznakowania pasów jezdni. Systemy te mogą nie wykrywać oznaczeń pasa na niektórych
drogach bądź w trudnych warunkach pogodowych. Nie zapobiegają one wypadkom ani utracie kontroli nad pojazdem. Działanie systemów uzależnione jest od prędkości i innych czynników.
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 Q50 Hybrid AT w l/100 km: 9,1. Emisja CO2: 205 g/km.
Oficjalne wartości zużycia paliwa dla Q50 Hybrid AWD AT w l/100 km: 10,8. Emisja CO2: 245 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: I2193Q50SGPLPL

