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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.
UE/Belgia: Informacje dotyczące ochrony środowiska (RD 19/03/04): 4,2 – 15,8 l/100 km, emisja CO2 124 – 249 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.
Nr referencyjny: I2171Q70SGPLPL

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 INFINITI Q70. To samochód, w którym wyrafinowany design i kunszt wykonania łączą się z innowacjami,
przenoszącymi doznania zmysłowe i Twoje poczucie spełnienia na najwyższy poziom. Rozpocznij od stworzenia własnego Q70, aby wyruszyć
w jedyną i niepowtarzalną podróż. Każdy wybrany element przekształci wizję w rzeczywistość. Twoją rzeczywistość.

FELGI ALUMINIOWE 18 X 8,0”

FELGI ALUMINIOWE 20 X 9,0”1

KOLORY LAKIERU

MALBEC BLACK (GAC) 1

BLACK OBSIDIAN (KH3)

CHESTNUT BRONZE (CAN) 1

MIDNIGHT BLUE (BW5) 1

HAGANE BLUE (RBP) 1

Uwolnij moc niezależnie od wybranego silnika. Silnik
2.2d jest jednocześnie ekonomiczny i dynamiczny.
Wykorzystano w nim naszą najnowszą technologię
diesla, aby uzyskać zużycie paliwa na poziomie nawet
od 4,8 l/100 km przy mocy 170 KM i momencie
obrotowym 400 Nm. Możesz również wybrać silnik
hybrydowy o wyjątkowej efektywności i ekscytujących
możliwościach. Moc 364 KM przekłada się na
zaskakująco niskie zużycie paliwa — nawet od
6,2 l/100 km. Gamę silników wieńczy dynamiczna
jednostka V6 o pojemności 3,7 l i porywającej mocy
320 KM.

GRAPHITE SHADOW (KAD) 1

UCZTA OSIĄGÓW PODCZAS KAŻDEJ JAZDY

LIQUID PLATINUM (K23) 1

urzeka wyrazistymi krzywiznami. Maska z motywem
podwójnej fali unosi się w górę aż do podniesionego
przedniego błotnika. Podwójny łuk grilla chłodnicy,
będący znakiem rozpoznawczym INFINITI, idealnie
komponuje się z ekspresyjnymi reflektorami LED,
których forma nawiązuje do kształtu ludzkiego oka.
Spójnie komponują się z nimi lampy tylne. W wersji
Sport, elegancka sylwetka zyskuje dynamiczny charakter
za sprawą zderzaka o ostrzejszych krzywiznach oraz
dwudziestocalowych pięcioramiennych obręczy kół.*

MOONLIGHT WHITE (QAB) 1

PODĄŻAJ ŚMIAŁO WŁASNĄ DROGĄ Sylwetka Q70

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 Q70? Zaprojektowane dla tych,
którzy idą własną drogą i nie boją się sięgać po śmiałe
rozwiązania. Wybierz eleganckie wnętrze, które
najlepiej odzwierciedla Twoje aspiracje. Sięgnij po
technologie, które wyprzedzają Twoje potrzeby
i zaspokajają je z nawiązką. Przecież to co doskonałe,
wciąż się zmienia. Zupełnie jak Ty.
JESZCZE WIĘKSZY KOMFORT Urzekające krzywizny

wnętrza Q70 tworzą przestrzeń, która idealnie
uwzględnia potrzeby wszystkich podróżnych. Przestrzeń
dla pasażerów jest im podporządkowana od podłogi,
aż po dach. Fotele zostały tak zaprojektowane, by
pasażerowie podróżujący z tyłu mieli jak najwięcej
miejsca na nogi. Przednie fotele są klimatyzowane —
perforowana skóra umożliwia przepływ ciepłego
lub chłodnego powietrza, aby zapewnić komfort
w jak najkrótszym czasie.*
DOSKONAŁOŚĆ W KAŻDYM CALU I DETALU

SREBRZONY JESION AMERYKAŃSKI 1

JAPOŃSKI JESION 1

CZARNY LAKIER

SKÓRA W KOLORZE GRAPHITE 1

SKÓRA W KOLORZE JAVA 1

SKÓRA W KOLORZE STONE 1

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

WELUR W KOLORZE GRAPHITE

KOLORY WNĘTRZA

Rozsiądź się we wnętrzu najwyższej klasy. Za sprawą
szlachetnych materiałów i imponującej dbałości o
detale, wyjątkowa przestrzeń natychmiast dostarcza
niezwykłych wrażeń zmysłowych. Wersje Premium Tech
są jeszcze bardziej urzekające. W kabinie zestawiono
tapicerkę z delikatnej skóry typu semi-anilina
z elementami drewnianymi z jesionu amerykańskiego,
urok słojów którego podkreśla proszkowane srebro.
Inne użyte materiały klasy premium są wyjątkowo
przyjemne w dotyku.*

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.

DŹWIĘK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI System nagłośnieniowy

Bose® Premium Surround Sound System* składa się
z szesnastu głośników, w tym dwóch montowanych
w przednich fotelach na wysokości ramion. Każdy
z nich został specjalnie dostrojony w celu uzyskania
realistycznego dźwięku przestrzennego 5.1. Przyjemność
z jazdy podnosi system aktywnej redukcji hałasu (Active
Noise Control), neutralizujący odgłosy z drogi i szum
wiatru za pomocą fal dźwiękowych o przeciwnej fazie.*

System ostrzegania
przewidujący kolizję z przodu (Predictive Forward
Collision Warning)* w Q70 stale monitoruje, z pomocą
radaru, nie tylko pojazd jadący przed Tobą, lecz również
ten przed nim. W przypadku wykrycia potencjalnego
zagrożenia, system wyświetla ostrzeżenie i emituje
sygnał alarmowy.
PRZEWIDYWANIE ZAGROŻEŃ

BEZPIECZNIEJSZE COFANIE System zapobiegania
kolizjom z tyłu (Back-up Collision Intervention)*
zwiększa Twoje bezpieczeństwo podczas cofania. Gdy,
podczas cofania, zbliżysz się do innego pojazdu lub
dużego obiektu wykrytego za Twoim samochodem,
system pomoże uniknąć kolizji emitując ostrzeżenie
oraz uruchamiając hamulce.

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

WERSJE WYKOŃCZENIA, PAKIETY I OPCJE
Q70 PREMIUM

Q70
• Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów
z trybem manualnym
• Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione
od prędkości pojazdu
• System start-stop (dostępny dla wszystkich wersji
silnikowych z wyjątkiem benzynowego V6
o pojemności 3,7 l)
• System monitorujący i wyświetlający poziom 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)
• Aktywne zagłówki przednich foteli
• Czujnik deszczu i czujnik zmierzchu
• Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego
przyciemniania
• 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)
• Ogranicznik prędkości
• Tempomat
• Wspomaganie hamowania (BA – Brake Assist)
• System alarmowy z immobilizerem
• Przednie pasy bezpieczeństwa z systemem pre-crash
• Sygnalizator niezapiętych przednich pasów
bezpieczeństwa
• Osiemnastocalowe, dziesięcioramienne felgi aluminiowe
• Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii,
ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
• Podgrzewane, elektrycznie regulowane i składane lusterka
zewnętrzne
• Reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją
wysokości i światłami do jazdy dziennej
• Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED
• Tylne światła przeciwmgielne
• Tylne lampy z diodami LED
• Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby
• Podwójne rury wydechowe z chromowym wykończeniem
• Przełącznik trybu jazdy INFINITI
• Kontrolka jazdy ekologicznej
• Kolorowy wyświetlacz centralny z wielofunkcyjnym
sterownikiem INFINITI

• Inteligentny kluczyk ( I-Key) z systemem smart access,
z funkcją inteligentnego zapłonu i otwierania bagażnika
oraz poszerzoną pamięcią
• Elektryczne szyby we wszystkich drzwiach, opuszczane
jednym naciśnięciem przycisku, z funkcją zamykania
inteligentnym kluczykiem (I-Key) i systemem zapobiegającym
przycięciu palców
• Kamera cofania
• System oświetlenia powitalnego
• System opóźnionego wyłączania oświetlenia
• Analogowy zegar INFINITI
• Adaptacyjna klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną
recyrkulacją powietrza
• Nawiew klimatyzacji na tył
• Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
(dla kierowcy i pasażera)
• Gniazdka 12 V w konsoli centralnej
• Podwójne szyby w przednich i tylnych drzwiach
• Schowek na okulary nad głową i lampka do czytania mapy
• System audio z sześcioma głośnikami
• Odtwarzacz płyt CD obsługujący formaty MP3 i WMA,
z INFINITI Music Boxem o pojemności 2 GB
• Technologia Bluetooth® do komunikacji z telefonami
komórkowymi i korzystania z poleceń głosowych
• Bezprzewodowy transfer muzyki Bluetooth®
• Połączenie USB/iPod i wejście AUX-RCA
• Wielofunkcyjna kierownica
• Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
• Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości
i oddalenia
• Wykończenie wnętrza – japońskie drewno jesionowe
• Tapicerka welurowa
• Elektryczna regulacja fotela kierowcy w dziesięciu kierunkach
• Elektryczna regulacja fotela pasażera w dziesięciu kierunkach
• Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
w fotelu kierowcy
• Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
w fotelu pasażera z przodu
• Otwór umożliwiający przewóz nart (za wyjątkiem modeli
z silnikiem hybrydowym V6 o pojemności 3,5 l)
• System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na
tylnych siedzeniach
• Płynne, automatyczne zamykanie bagażnika
Pakiety opcji: 1
Pojedyncze opcje: 6

Wszystkie elementy wyposażenia Q70, a ponadto:
• System odzyskiwania energii z hamowania (tylko dla
modeli z silnikiem hybrydowym V6 o pojemności 3,5 litra)
• System imitujący odgłosy nadjeżdżającego samochodu
(VSP – Approaching Vehicle Sound for Pedestrians;
tylko dla wersji z silnikiem hybrydowym V6 3,5 l)
• Dojazdowe koło zapasowe (tylko dla wersji z silnikiem
benzynowym V6 o pojemności 3,7 l i silnikiem hybrydowym
V6 o pojemności 3,5 l)
• Znaczek „HYBRID” (tylko dla wersji z silnikiem hybrydowym
V6 o pojemności 3,5 l)
• Tapicerka skórzana
• Podgrzewane i wentylowane przednie fotele
• Przednie i tylne czujniki parkowania z wyświetlaczem
• Panoramiczna kamera 360° (AVM – Around View Monitor)
z czujnikami, funkcją wykrywania ruchomych obiektów
(MOD – Moving Object Detection) i asystentem parkowania
Standardowe pakiety: 1
Pakiety opcji: 4
Pojedyncze opcje: 6 7 8

Q70 PREMIUM TECH
	Wszystkie elementy wyposażenia Q70 PREMIUM,
a ponadto:
• Aktywna kontrola trakcji (ATC — Active Trace Control)
• Pedał ekologiczny (tylko dla wersji z silnikiem
benzynowym V6 o pojemności 3,7 l i silnikiem
hybrydowym V6 o pojemności 3,5 l)
• Klimatyzacja „Leśne powietrze” (Forest Air® )
z automatyczną recyrkulacją powietrza, trybem „Bryza”,
jonizatorem powietrza Plasmacluster i filtrem
impregnowanym polifenolem z winogron
• Wykończenie wnętrza – drewno jesionowe powlekane
proszkowanym srebrem
• Tapicerka z delikatnej skóry typu semi anilina
Standardowe pakiety: 2 3 4 5
Pojedyncze opcje: 6 7

Q70 SPORT
Wszystkie elementy wyposażenia Q70, a ponadto:
• Magnezowe łopatki zmiany biegów
• Przeciwstawne zaciski hamulcowe
(przód: z czterema tłoczkami; tył: z dwoma tłoczkami)
• Dwudziestocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe
o sportowym wzorze
• Przedni i tylny zderzak w sportowym stylu
• Znaczek na karoserii z czerwoną literą „S”
• Przednie i tylne czujniki parkowania z wyświetlaczem
• Panoramiczna kamera 360° (AVM – Around View Monitor)
z czujnikami, funkcją wykrywania ruchomych obiektów
(MOD – Moving Object Detection) i asystentem parkowania
• Aluminiowe pedały i podpórka na stopę
• Wykończenie wnętrza – czarny lakier
• Przednie fotele o sportowej stylistyce
• Tapicerka skórzana
• Podgrzewane i wentylowane przednie fotele
Standardowe pakiety: 1 4
Pojedyncze opcje: 6 7 8

Q70 SPORT TECH
	Wszystkie elementy wyposażenia Q70S SPORT,
a ponadto:
• Cztery koła skrętne (4WAS — 4 Wheel Active Steering)
(dostępne tylko dla wersji z silnikiem benzynowym V6 o
pojemności 3,7 l)
• Zawieszenie sportowe (dostępne tylko dla wersji z silnikiem
benzynowym V6 o pojemności 3,7 l)
• Aktywna kontrola trakcji (ATC — Active Trace Control)
• Dojazdowe koło zapasowe (tylko dla wersji z silnikiem
benzynowym V6 o pojemności 3,7 l i silnikiem
hybrydowym V6 o pojemności 3,5 l)
• Pedał ekologiczny (tylko dla wersji z silnikiem
benzynowym V6 o pojemności 3,7 l i silnikiem
hybrydowym V6 o pojemności 3,5 l)
• Klimatyzacja „Leśne powietrze” (Forest Air® )
z automatyczną recyrkulacją powietrza, trybem „Bryza”,
jonizatorem powietrza Plasmacluster i filtrem
impregnowanym polifenolem z winogron
Standardowe pakiety: 2 3 5
Pojedyncze opcje: 6 7

PAKIETY I OPCJE
System Connectiviti+
• Wyświetlacz centralny z ekranem dotykowym o wysokiej
rozdzielczości i wielofunkcyjnym sterownikiem INFINITI
• System nawigacji z dyskiem o pojemności 30 GB,
tunerem RDS-TMC (Traffic Message Channel),
przewodnikami Michelin i bazą danych użytecznych
miejsc w 3D
• Odtwarzacz płyt CD i DVD obsługujący formaty MP3,
WMA, DivX, z INFINITI Music Boxem o pojemności 10 GB,
wspomagany bazą danych Gracenote®
• System nawigacji satelitarnej z funkcją sterowania głosem

1

2 Pakiet „Tarcza Bezpieczeństwa”

• 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)
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) ze spryskiwaczami

5 Pakiet multimedialny

• System Connectiviti+ 1
• System nagłośnieniowy Bose® Premium Surround Sound
z 16 głośnikami, cyfrowym dekoderem dźwięku
wielokanałowego Dolby Digitial 5.1 i technologią
harmonicznej redukcji hałasu silnika (EHC – Engine
Harmonic Cancellation)

3

6 Lakier metalizowany
7

Okno dachowe otwierane elektrycznie

8 System nagłośnieniowy klasy Premium

• System audio Bose® Premium Sound System z dziesięcioma
głośnikami

4 Pakiet „Powitanie”

• Zapamiętywanie ustawienia fotela kierowcy, kolumny
kierownicy i lusterek bocznych, połączone z pamięcią
inteligentnego kluczyka (I-Key)
• Lusterka zewnętrzne z synchronizacją składania
• Podgrzewana kierownica
Na tylnej okładce umieszczono szczegółowe informacje na temat systemów
wspomagających kierowcę.

DANE TECHNICZNE
Q70 3.7

Q70 2.2D

Q70 Hybrid

Benzyna
V6
3 696
System DOHC, 4 zawory na cylinder, wałki rozrządu wysokiej precyzji wykonania.
Stalowe zawory wlotowe i wylotowe. System zmiennych faz rozrządu i zmiennego
stopnia otwarcia zaworów (VVEL – Variable Valve Event and Lift), poprawia osiągi,
zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin
Układ dolotowy o wysokim przepływie
Podwójny układ wydechowy
235 kW (320 KM) osiągana przy 7 000 obr./min.
360 Nm osiągany przy 5 200 obr./min.
–
–
–
Siedmiobiegowa automatyczna przekładnia, sterowana elektronicznie z trybem
manualnym. Czujniki algorytmiczne analizujące styl jazdy kierowcy i automatycznie
dostosowujące przełożenia. Tryb manualny oferuje wybieranie sekwencyjne biegów
Napęd na tylne koła (RWD – Rear-Wheel Drive)
Euro 6 b

Olej napędowy
4
2 143
Silnik I-4 z systemem DOHC, 16 zaworów

Benzynowy / elektryczny (hybrydowy)
V6
3 498
System DOHC, 4 zawory na cylinder, wałki rozrządu wysokiej precyzji wykonania.
Stalowe zawory wlotowe i wylotowe

Silnik CDI (Common Rail Direct Injection)
Podwójny układ wydechowy, filtr cząstek stałych
125 kW (170 KM) osiągana przy 3 200–4 000 obr./min.
400 Nm osiągany przy 1 600–2 800 obr./min.
–
–
–
Siedmiobiegowa automatyczna przekładnia, sterowana elektronicznie z trybem
manualnym. Czujniki algorytmiczne analizujące styl jazdy kierowcy i automatycznie
dostosowujące przełożenia. Tryb manualny oferuje wybieranie sekwencyjne biegów
Napęd na tylne koła (RWD – Rear-Wheel Drive)
Euro 6 b

Układ dolotowy o wysokim przepływie
Podwójny układ wydechowy
225 kW (306 KM) osiągana przy 6 800 obr./min.
350 Nm osiągany przy 5 000 obr./min.
50 kW (68 KM) osiągana przy 1 646–2 000 obr./min.
290 Nm osiągany przy 1 646 obr./min.
268 kW (364 KM)
Siedmiobiegowa automatyczna przekładnia, sterowana elektronicznie z trybem
manualnym. Czujniki algorytmiczne analizujące styl jazdy kierowcy i automatycznie
dostosowujące przełożenia. Tryb manualny oferuje wybieranie sekwencyjne biegów
Napęd na tylne koła (RWD – Rear-Wheel Drive)
Euro 6 b

–
–

–
–

Jeden silnik elektryczny, dwa sprzęgła
Bateria litowo-jonowa

250
6,2

220
8,9

250
5,3

15,8
7,9
10,8
249

5,78 / 5,99
4,28 / 4,39
4,88 / 4,99
1248 / 1289

8,7
5,3
6,2
145

1 826
2 310
750 / 1 500
500
80

1 9043 / 1 9054 / 1 9305 / 1 9186 / 1 9457
2 3753,4,5 / 2 4056,7
750 / 1 500
450
74

1 8944 / 1 9205
2 400
750 / 1 500
350
70

0,28

0,273,4,5 / 0,286,7

0,26

SILNIK
Rodzaj paliwa
Cylindry
Pojemność skokowa (cm3)
Układ rozrządu

Układ dolotowy
Układ wydechowy
Moc
Moment obrotowy
Moc (silnika elektrycznego)
Moment obrotowy (silnika elektrycznego)
Moc (obu silników łącznie)
Skrzynia biegów

Napęd
Klasa emisji

SYSTEM „DIRECT RESPONSE HYBRID”
System hybrydowy
Typ baterii

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)
0 – 100 km/h (sek.)
Szacunkowe zużycie paliwa1
W cyklu miejskim (l/100 km)
W cyklu pozamiejskim (l/100 km)
W cyklu mieszanym (l/100 km)
Emisja CO21 (g/km)

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

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Współczynnik oporu aerodynamicznego

P
 oza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
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

70   4 Q70 Premium    5 Q70 Premium Tech    6 Q70 Sport   
Q
8
Z 18-calowe, dziesięcioramienne felgi aluminiowe
9
Z 20-calowe, pięcioramienne felgi aluminiowe o sportowym wzorze
3

7

Q70 Sport Tech

KOLORY I WYKOŃCZENIA
Q70
TAPICERKA
Kolory wnętrza (Kod)

KOLORY LAKIERU

Q70 Premium

DOSTĘPNOŚĆ WERSJI WYPOSAŻENIA/SILNIKA

Q70 Premium Tech
Skóra

Skóra

√

Q70 Premium

√

√
√

Welur

Skóra
Graphite (G)

Graphite (G)

Java (P)

Graphite (G)

Stone (Z)

Q70 Premium Tech

√

■

■

■

■

■

■

Q70 Sport

√

Q70 Sport Tech

√

Kod

Typ

KH3

Standardowy

Moonlight White

QAB

□

□

□

□

□

□

Liquid Platinum

K23

□

□

□

□

□

□

Graphite Shadow

KAD

□

□

□

□

□

□

Chestnut Bronze

CAN

□

□

□

□

□

□

Hagane Blue

RBP

□

□

□

□

□

□

Midnight Blue

BW5

Malbec Black

GAC

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

Japońskie drewno jesionowe

■

■

–

–

–

–

Drewno jesionowe, powlekane proszkowanym srebrem

–

–

■

■

–

–

Czarny lakier

–

–

–

–

■

■

3.5L V6 HYBRID RWD 7AT

Q70

Graphite (G)

Black Obsidian

Metalizowany

2.2L DIESEL RWD 7AT

Q70 Sport / Q70 Sport Tech

3.7L V6 PETROL RWD 7AT

√

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

■
□
–

1,493

1,493

Wyposażenie standardowe
Dostępne jako opcja
Niedostępne

1,575

1,570

1,845

1,845

2,900
4,980
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

Q70
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 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.
UE/Belgia: Informacje dotyczące ochrony środowiska (RD 19/03/04): 4,2 – 15,8 l/100 km, emisja CO2 124 – 249 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.
Nr referencyjny: I2171Q70SGPLPL

