
GAMA INFINITI
Q30 · Q50 · Q60 · Q70 

QX30 · QX70



UTWORZONA W 1989 roku marka Infiniti przez lata znacząco rozszerzyła gamę swoich modeli i oferuje 
obecnie sedany, coupé, kabriolety, crossovery i SUV-y, prowadząc ich sprzedaż w 50 krajach świata. 
Marka Infiniti jest unikalna i inna – nie stara się być wszystkim dla wszystkich, ale jest czymś 
specjalnym dla szczególnej grupy ludzi. Infiniti wyjątkowo celnie odczytuje, że rozwój ludzkości wiązał 
się z ewolucją troskliwości i w związku z tym przykłada ogromną wagę do faktu, że cały proces 
posiadania samochodu to coś znacznie więcej niż samo auto. Zarówno prowadzenie samochodu, jak 
i jego posiadanie powinny dodawać właścicielowi mocy, pewności siebie oraz radosnych doświadczeń. 
I to właśnie samochody Infiniti zapewniają swoim posiadaczom.

INFINITI ZDOBYŁO UZNANIE jako marka wyróżniająca się ekspresyjną, uderzająco piękną i niepowtarzalną 
stylistyką, ręczne wykonanymi elementami wnętrza oraz pełną mocy i prowokacyjnej śmiałości 
prezencją na drodze. Wszystko to, w połączeniu z obsesyjną wręcz dbałością o szczegóły oraz jakość 
rozwiązań konstrukcyjnych i wykonania, sprawia, że jazda Infiniti jest czymś wyjątkowym.

NIEODPARTA 
CHARYZMA.
NIEZAPOMNIANE 
DOŚWIADCZENIE.
Samochody marki Infiniti przełamują konwencje i rewolucjonizują segment premium 
dzięki nowatorskiemu użyciu technologii i ekspresyjnemu wzornictwu.



INFINITI Q30
Spektakularne linie i odważne proporcje – Q30 łamie 
designerskie konwenanse.

DYNAMICZNE LINIE Spektakularne linie harmonijnie spowijają samochód 
od przodu do tyłu, akcentując jego przykuwającą wzrok sylwetkę.

CHARAKTERYSTYCZNE DETALE Pokryte czarnym lakierem elementy 
stylistyczne na nadkolach i progach podkreślają uniesioną sylwetkę 
auta tak, że zdaje się ono płynąć na kołach.

PODWYŻSZONA SYLWETKA Większy niż zwykle prześwit gwarantuje, że 
Infiniti Q30 wyróżnia się na tle innych samochodów.

KLASA SAMA W SOBIE Wnętrze kabiny jest insiprowane przyrodą, co widać  
w asymetryczej desce rozdzielczej, wysokogatunkowych materiałach 
wykończeniowych zastosowanych w kabinie, precyzyjnych przeszyciach 
i całej gamie wyrazistych kolorów.

ODWAŻNE ZESTAWIENIA KOLORÓW Czarny City Black z czarną Alcantarą®  
i fioletowymi przeszyciami sztucznej skóry; kolor drewna tekowego Café 
Teak z brązową skórą nappa i czarnymi przeszyciami; nieskazitelna biel 
Gallery White z białą skórą nappa i czerwonymi przeszyciami.

TWÓJ ŚWIAT Panoramiczna kamera 360°, ułatwiająca parkowanie  
(AVM – Around View Monitor) z automatycznym asystentem parkowania 
dają Ci panoramiczny obraz otoczenia Twojego samochodu, natomiast 
inteligentny asystent parkowania (Intelligent Park Assist) pomaga 
w równoległym lub prostopadłym parkowaniu Twojego Q30.

103 – 156

3,9 – 6,7
g/km

l/100km

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

Rodzaj paliwa Diesel Diesel Benzyna Benzyna

Cylindry 4 4 4 4
Skrzynia biegów Sześciobiegowa 

manualna 
skrzynia biegów

7-biegowa,  
dwusprzęgłowa  
przekładnia DCT

7-biegowa,  
dwusprzęgłowa  
przekładnia DCT

Sześciobiegowa 
manualna  

skrzynia biegów

7-biegowa,  
dwusprzęgłowa  
przekładnia DCT

7-biegowa,  
dwusprzęgłowa  
przekładnia DCT

Napęd Napęd na przednie koła (FWD) Napęd na 
przednie koła 

(FWD)

Napęd na  
cztery koła 

(AWD)

Napęd na przednie koła (FWD) Napęd na 
przednie 

koła (FWD)

Napęd na  
cztery koła 

(AWD)
Moc 80 kW (109 KM)  

osiągana przy  
4 000 obr./min.

125 kW (170 KM) 
osiągana przy  

3 400–4 000 obr./min.

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.
Moment obrotowy 260 Nm  

osiągany przy  
1 750–2 500 obr./min.

350 Nm  
osiągany przy  

1 400–3 400 obr./min.

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.
* Szczegóły wyposażenia uzależnione są od wybranej wersji oraz dobranych opcji.

CO2

EMISJA

ZUŻYCIE PALIWA 
W CYKLU 

MIESZANYM



INFINITI Q50
Prawdziwie dynamiczny sportowy sedan, który w mistrzowski 
sposób łączy luksusową wytworność, niezrównane osiągi 
i wyjątkowe osiągi.

NIE ZJEDZIESZ Z PASA RUCHU Pierwszy w świecie system bezpośredniego 
kierowania adaptacyjnego (DAS − Direct Adaptive Steering), z aktywnym 
asystentem pasa ruchu (ALC − Active Lane Control) zwiększa precyzję 
prowadzenia i poprawia panowanie nad pojazdem.

DOPASOWANY DO CIEBIE Innowacyjny i przyjazny dla użytkownika system  
Infiniti InTouch z dwoma ekranami dotykowymi w wyjątkowy sposób 
personalizuje centrum rozrywki i łączności.

NIE UTRACISZ KONTROLI Zaawansowane technologie Infiniti, które 
monitorują warunki jazdy i pomagają uniknąć kolizji: inteligentny 
tempomat (ICC − Intelligent Cruise Control), system ostrzegania przed 
kolizjami z przodu (FCW − Forward Collision Warning)1, prewencyjny 
system hamowania awaryjnego − Forward Emergency Braking, system 
eliminacji martwego pola (Blind Spot Intervention™).

JEDYNE TAKIE LAMPY LED Światła do jazdy dziennej w technologii LED 
polepszają widoczność nawet w dzień.

PANOWANIE BEZ KOMPROMISÓW Inteligentny system napędu na cztery 
koła (AWD − All-Wheel Drive) przydziela do 50% dostępnej mocy na 
przednie koła, gdy zachodzi taka potrzeba, a w innych sytuacjach do 
100% mocy na koła tylne, aby zapewnić dynamikę i absolutne 
panowanie nad pojazdem (system dostępny dla wersji hybrydowej).

PIERWSZE WRAŻENIE Sportowe proporcje i zmysłowe linie są doskonale 
zharmonizowane z przestronną kabiną.

114 – 206

4,3 – 9,1
g/km

l/100km

SILNIKI* Q50S Hybrid Q50S 3.0t Q50 2.0t Q50 2.2d
Rodzaj paliwa benzynowy / elektryczny 

(hybrydowy) Benzyna Benzyna Diesel

Cylindry V6 V6 4 4
Skrzynia biegów Siedmiobiegowa  

automatyczna  
skrzynia biegów

Siedmiobiegowa  
automatyczna  

skrzynia biegów

Siedmiobiegowa  
automatyczna  

skrzynia biegów

Sześciobiegowa 
manualna skrzynia 

biegów

Siedmiobiegowa  
automatyczna  

skrzynia biegów
Napęd Napęd na  

tylne koła 
(RWD)

Inteligentny 
system napędu 
na cztery koła 

(AWD)

Napęd na  
tylne koła  

(RWD)

Napęd na  
tylne koła  

(RWD)

Napęd na  
tylne koła  

(RWD)

Moc 268 kW (364 KM) 298 kW (405 KM) 
osiągana przy  

6 400 obr./min.

155 kW (211 KM) 
osiągana przy  

5 500 obr./min.

125 kW (170 KM) 
osiągana przy  

3 200–4 000 obr./min.
Moment obrotowy 546 Nm 475 Nm  

osiągany przy  
1 600–5 200 obr./min.

350 Nm 
osiągany przy  

1 250–3 500 obr./min.

400 Nm 
osiągany przy  

1 600–2 800 obr./min.
* Szczegóły wyposażenia uzależnione są od wybranej wersji oraz dobranych opcji.

CO2

EMISJA

ZUŻYCIE PALIWA 
W CYKLU 

MIESZANYM



NOWE  
INFINITI Q60
Wystarczy nacisnąć przycisk zapłonu. Pomruk nowego 
turbodoładowanego silnika o mocy 405 koni mechanicznych 
pozwoli Ci w pełni zrozumieć, jaką władzą nad drogą 
dysponujesz. Tak zaczyna się rewolucja. 

BOSE® PERFORMANCE SERIES W zupełnie nowym Infiniti Q60 debiutuje 
system nagłośnienia Bose® Performance Series z technologią Advanced 
Staging Technology. Rozkoszuj się koncertową jakością dźwięku dzięki 
głośnikom tworzącym szerszą scenę dźwiękową.

ZA DRZWIAMI Wsiadając do Infiniti Q60, za każdym razem docenisz 
wszechstronny ogranicznik, który przytrzymuje drzwi w niemal każdej 
pozycji. Odskakujące lub zamykające się drzwi odeszły w przeszłość. 
Łatwe wejście. Łatwe wyjście.

BŁYSKAWICZNIE I WYGODNIE W zupełnie nowym Infiniti Q60 łopatki zmiany 
biegów są zamontowane na kierownicy, a nie przy kolumnie, dzięki 
czemu łatwiej je dosięgnąć. 

WZORNICTWO NIE MA GRANIC Zupełnie nowe Infiniti Q60 cechuje się 
charakterystycznym dla marki ekspresyjnym wzornictwem. Śmiałe 
krzywizny. Wyraźne zagłębienia. Zwarte, niskie i szerokie nadwozie. 
Charakterystyczne elementy, takie jak reflektory wzorowane na ludzkim 
oku i podwójny łuk grilla. Innowacyjna i nowoczesna, dynamiczna 
i poruszająca – nowa estetyka dla nowego rodzaju sportowego coupé.

DLA CIEBIE NIE MA OGRANICZEŃ Q60, stworzone z myślą o Tobie, wykorzystuje 
najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić wyjątkowe wrażenia. 
System bezpośredniego sterowania adaptacyjnego (Direct Adaptive 
Steering), pierwszy na świecie cyfrowy system kierowania samochodem, 
pozwala dostosować siłę kierowania i reakcji. Z kolei system dynamicznej 
cyfrowej kontroli zawieszenia (Dynamic Digital Suspension) cały czas 
dba o optymalny komfort i stabilnośść. Łącząc te dwa systemy, uzyskasz 
w pełni spersonalizowany system prowadzenia auta. To Twój styl – mocny  
i pewny.

SILNIKI* Q60 2.0t Q60S 3.0t

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna

Cylindry 4 V6

Skrzynia biegów Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów
Układ dolotowy / Typ silnika Turbodoładowany silnik benzynowy  

z wtryskiem bezpośrednim
Podwójnie turbodoładowany silnik benzynowy  

z wtryskiem bezpośrednim
Napęd Napęd na tylne koła (RWD) Inteligentny system napędu na cztery koła (AWD)

Moc 155 kW (211 KM) osiągana przy 5 500 obr./min. 298 kW (405 KM) osiągana przy 6 400 obr./min.

Moment obrotowy 350 Nm osiągany przy 1 250–3 500 obr./min. 475 Nm osiągany przy 1 600–5 200 obr./min.
* Szczegóły wyposażenia uzależnione są od wybranej wersji oraz dobranych opcji.



INFINITI Q70
Całkowicie nowa stylistyka oraz nowe standardy efektywności 
i osiągów.

NIGDY NIE ZGUBISZ DROGI Światła do jazdy dziennej w technologii LED 
polepszają widoczność nawet w dzień.

LEKKOŚĆ KÓŁ 20-calowe felgi aluminiowe o pięciu rozgałęzionych 
ramionach poprawiają panowanie nad pojazdem i zapewniają pełną 
„informację zwrotną” z drogi.

KOMBINACJE STYLISTYCZNE Kierowcę może urzec wyjątkowa gościnność 
wnętrza. Bierze się ona z użycia do jego wykończenia naturalnych 
materiałów – skóry, drewna i tkanin, zawsze pieczołowicie dobieranych 
i zawsze najwyższej klasy.

DOSTRZEŻESZ TO, CZEGO NIE MOŻESZ ZOBACZYĆ Panoramiczna kamera 360°, 
ułatwiająca parkowanie (AVM − Around View Monitor) obejmuje funkcję 
wykrywania ruchomych obiektów, która ostrzega kierowcę o obiektach 
poruszających się wokół pojazdu.

DOSKONAŁOŚĆ AKUSTYCZNA System aktywnej redukcji hałasu (ANC −  
Active Noise Control), w połączeniu z 16-głośnikowym systemem 
nagłośnieniowym Premium Surround Sound marki Bose® i cyfrowym 
dekoderem dźwięku wielokanałowego Dolby Digitial 5.1 wypełnia  
kabinę niezrównanym brzmieniem i umożliwia korzystanie z różnych 
mediów jako źródeł uczty dla uszu.

WYBÓR TRYBU JAZDY Przełącznik trybu jazdy Infiniti oferuje cztery 
ustawienia, gwarantujące doskonałą reakcję samochodu w różnych 
warunkach. Są to tryby: normalny, sportowy, ekologiczny i jazdy po śniegu.

PAKIET TARCZA BEZPIECZEŃSTWA System zapobiegania niekontrolowanej 
zmianie pasa ruchu (LDP – Lane Departure Prevention), system 
ostrzegania przed kolizjami z przodu (FCW – Forward Collision Warning)1, 
Blind Spot Intervention™ (eliminacja martwego pola), inteligentny 
tempomat (ICC – Intelligent Cruise Control), prewencyjny system 
hamowania awaryjnego (Forward Emergency Braking), system 
zapobiegania kolizjom z tyłu (BCI – Back-up Collision Intervention).

SILNIKI* Q70 Hybrid Q70 3.7 Q70 2.2d

Rodzaj paliwa benzynowy / elektryczny (hybrydowy) Benzyna Diesel

Cylindry V6 V6 4

Skrzynia biegów Siedmiobiegowa automatyczna  
skrzynia biegów

Siedmiobiegowa automatyczna  
skrzynia biegów

Siedmiobiegowa automatyczna  
skrzynia biegów

Napęd Napęd na tylne koła (RWD) Napęd na tylne koła (RWD) Napęd na tylne koła (RWD)
Moc 268 kW (364 KM) 235 kW (320 KM) osiągana przy  

7 000 obr./min.
125 kW (170 KM) osiągana przy 

3 200–4 000 obr./min.
Moment obrotowy 546 Nm 360 Nm osiągany przy  

5 200 obr./min.
400 Nm osiągany przy  
1 600–2 800 obr./min.

* Szczegóły wyposażenia uzależnione są od wybranej wersji oraz dobranych opcji.

124 – 249

4,8 – 10,8
g/km

l/100km

CO2
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NOWE 
 INFINITI QX30 
Infiniti QX30 to samochód, którym chce się jeździć po mieście 
i poza miastem. Po prostu chce się jeździć.

EKSPRESYJNA STYLISTYKA Ekspresyjne, wręcz brawurowe linie przednich 
i tylnych zderzaków, w połączeniu z szerszymi wnękami na koła i bocznymi 
listwami, podkreślają majestatyczny i nieugięty charakter Infiniti QX30.

INTELIGENTNY SYSTEM NAPĘDU NA CZTERY KOŁA Inteligentny system napędu 
na cztery koła (AWD – All-Wheel Drive) współpracuje z systemem kontroli 
dynamiki pojazdu (VDC – Vehicle Dynamic Control), dbając o utrzymanie 
jak najlepszej trakcji. W normalnych warunkach drogowych system przenosi 
napęd tylko na przednie koła, by oszczędzać paliwo. W razie pogorszenia 
się warunków kieruje część mocy na tylne koła, znacząco poprawiając 
trakcję. Można być pewnym, że Infiniti QX30 dostarczy tyle mocy ile potrzeba, 
inteligentnie dostosowując jej rozdział do sytuacji.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI Większy prześwit i podwyższona pozycja kierowcy 
w QX30 zapewniają nie tylko lepszy widok, ale przede wszystkim 
możliwość dotarcia nawet w najbardziej niedostępne miejsca.

CAFÉ TEAK STYLE PACK Z pozoru dobrze znane materiały, ale w nowatorskiej 
stylistyce – brązowa tapicerka ze skóry Nappa z czarnymi przeszyciami –  
to nasza wyrafinowana wariacja na temat klasycznego stylu. Całości 
dopełniają wykonane ze szlachetniej stali listwy przy drzwiach.

BAGAŻ? ŻADEN PROBLEM Łatwe otwieranie drzwi bagażnika sprawia,  
że załadunek i rozładunek to czysta przyjemność. Żadnych przeszkód, 
swobodny dostęp do przestronnej przestrzeni bagażowej. Trzeba jej 
więcej? Wystarczy złożyć tylną kanapę dzieloną w stosunku 60:40.

MOCARNA SYLWETKA 18-calowe felgi o wyjątkowym wzorze podkreślają 
śmiały design Infiniti QX30, wpływając jednocześnie na doskonałe 
właściwości jezdne, gwarantujące błyskawiczne reakcje i absolutną 
pewność na drodze.

SILNIKI* 2.2d

Rodzaj paliwa Diesel

Cylindry 4

Skrzynia biegów 7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT

Napęd Napęd na cztery koła (AWD)

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

Moment obrotowy 350 Nm osiągany przy 1 400–3 400 obr./min.
* Szczegóły wyposażenia uzależnione są od wybranej wersji oraz dobranych opcji.

128

4,9
g/km

l/100km
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INFINITI QX70
Uderzająco piękny, zjawiskowy, nietuzinkowy. Prawdziwy SUV 
o proporcjach samochodu sportowego.

SYLWETKA PEŁNA MOCY 21-calowe felgi podwyższają sylwetkę i polepszają 
parametry jazdy, zapewniając większą dynamikę.

FOTELE Sportowe fotele skórzane z wydłużaniem siedziska i wałkami 
bocznymi gwarantują doskonałe dopasowanie do ciała kierowcy i większy 
komfort jazdy.

STABILNOŚĆ I KOMFORT W trybie manualnym możliwość płynnej 
i natychmiastowej zmiany biegów łopatkami wykonanymi z magnezu.

MOC, KTÓRA ODPOWIADA TWOIM POTRZEBOM System ciągłej kontroli 
tłumienia (CDC – Continuous Damping Control) automatycznie 
dostosowuje zawieszenie, zapewniając niezrównaną stabilność 
i panowanie nad samochodem oraz komfort jazdy. W trybie sportowym 
zawieszenie staje się sztywniejsze, co daje większą frajdę z bardziej 
dynamicznej jazdy.

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE System nawigacji Infiniti w połączeniu 
z systemem nagłośnienia Premium Sound System marki Bose® 
pozwala na intuicyjną łączność ze źródłami muzyki jak również  
ze światem. Jedenaście głośników generuje muzykę o urzekającej  
głębi i zdumiewająco czystym brzmieniu. Natomiast widok z lotu  
ptaka ułatwia podróż i pomaga w nawigacji, wyświetlając na ekranie 
systemu bardziej naturalne obrazy.

PRZEWIDYWANIE ZAGROŻEŃ Pakiet „Dynamiczna Tarcza Bezpieczeństwa” 
obejmuje następujące systemy: system ostrzegania przed kolizjami 
z przodu (FCW − Forward Collision Warning)1, inteligentne wspomaganie 
hamowania (IBA − Intelligent Brake Assist), inteligentny tempomat 
(ICC − Intelligent Cruise Control) z funkcją jazdy z niską prędkością. Te 
kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pomagają uniknąć 
kolizji, a gdy do takiej już dojdzie, chronią Ciebie i Twoich pasażerów.

SILNIKI* QX70 5.0 QX70 3.7 QX70 3.0d**

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Diesel

Cylindry V8 V6 V6
Skrzynia biegów Siedmiobiegowa automatyczna przekładnia, sterowana elektronicznie z trybem manualnym i magnezowymi łopatkami  

zmiany biegów. Czujniki algorytmiczne analizujące styl jazdy kierowcy i automatycznie dostosowujące przełożenia.  
Tryb manualny oferuje wybieranie sekwencyjne biegów

Napęd Inteligentny system napędu  
na cztery koła (AWD)

Inteligentny system napędu  
na cztery koła (AWD)

Inteligentny system napędu  
na cztery koła (AWD)

Moc 287 kW (390 KM) osiągana przy  
6 500 obr./min.

235 kW (320 KM) osiągana przy  
7 000 obr./min.

175 kW (238 KM) osiągana przy  
3 750 obr./min.

Moment obrotowy 500 Nm osiągany przy 4 400 obr./min. 360 Nm osiągany przy 5 200 obr./min. 550 Nm osiągany przy 1 750 obr./min.
  * Szczegóły wyposażenia uzależnione są od wybranej wersji oraz dobranych opcji. 
**  Modele QX70 3.0d są dostępne jedynie w postaci już wyprodukowanych pojazdów. Liczba tych pojazdów jest ograniczona. Pojazdy spełniające wymogi emisji spalin EURO 5 nie będą mogły być 

sprowadzane na teren UE po dniu 1 września 2015 roku. Co do zasady, po dniu 1 września 2016 roku nie będzie możliwości zarejestrowania w Polsce nowych pojazdów QX70 3.0d. Aby uzyskać więcej 
informacji proszę skontaktować się z Centrum Infiniti.

CO2

EMISJA

ZUŻYCIE PALIWA 
W CYKLU 

MIESZANYM

225 – 316

8,6 – 13,5
g/km

l/100km



SIEĆ CENTRÓW INFINITI

Sieć przedstawicielstw Infiniti rozszerza się nieustannie, aby zapewnić 
jeszcze serdeczniejsze przyjęcie i gościnność najwyższego stopnia.

Wierzymy, że posiadanie samochodu wykracza poza sam produkt, 
dlatego też w naszych salonach czeka przyjazny luksus i najwyższa 
kultura obsługi. Jest to początek całkiem nowego stylu życia –  
podporządkowanego najgłębszej trosce o szczegół oraz pragnieniu, 
abyś jako kierowca znalazł się w samym sercu tej wyjątkowej przygody. 

Odkryj Doświadczenie Pełni Posiadania Infiniti (Infiniti Total 
Ownership Experience) osobiście. Umów się na jazdę próbną  
w najbliższym Centrum Infiniti. Czekamy na Ciebie.

NAJBLIŻSZE CENTRUM INFINITI ORAZ WSZYSTKIE  
INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH NOWYCH  
CENTRÓW ZNAJDZIESZ NA  
WWW.INFINITI.EU
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DOŁĄCZ  do naszej społeczności  
i otrzymuj najnowsze wiadomości  
na temat Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope

1  Prewencyjny system hamowania awaryjnego ma za zadanie ostrzegać kierowcę zanim dojdzie do kolizji i nie jest w stanie sam jej zapobiec. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości.  
Bądź odpowiedzialny na drodze.

INFINITI Europe, Oddział Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Szwajcaria
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Podane wartości zostały wyznaczone zgodnie z metodami pomiarowymi wyszczególnionymi w Rozporządzeniu nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady: zużycie paliwa i emisja CO2 pojazdu 
nie zależą jedynie od spalania paliwa przez samochód, lecz także od stylu jazdy oraz innych czynników pozatechnicznych. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji  
były zgodne ze stanem faktycznym w momencie przekazania do druku (2016), niemniej jednak INFINITI Europe nie może zagwarantować, że niniejsza broszura jest wolna od błędów i nieścisłości. 
Zgodnie z polityką firmy Infiniti, polegającą na stałym udoskonalaniu jej pojazdów, INFINITI Europe zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych pojazdów opisywanych w tej publikacji.  
O wszelkich wprowadzonych zmianach będą natychmiast informowane Centra Infiniti, dlatego w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy kontaktować się z najbliższym z nich.  
Ze względu na technologiczne właściwości druku kolory prezentowane w tej publikacji mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych barw lakieru nadwozi i materiałów tapicerskich. Wszystkie 
prawa zastrzeżone. Kopiowanie części lub całości publikacji bez pisemnego pozwolenia INFINITI Europe jest zabronione.
WWW.INFINITI.EU

Instagram.com/InfinitiEurope

ALIC ANTE • AMSTERDAM • ANDOR A • ANT WERPIA • AVELLINO • BADEN • BALE ARY • BARCELONA • BARI • BA Z YLE A • BELGR AD • BERLIN • BERNO • BIELEFELD • BILBAO  
BIRMINGHAM • BOLONIA • BORDE AUX • BREMA • BRISTOL • BRUKSEL A • BUDAPESZT • BURGOS • C AMBRIDGE • C ANNES • CLERMONT-FERR AND • CORUNA • DIJON • DREZNO  
DÜSSELDORF • EGGENFELDEN • FLORENCJA • FR ANKFURT • GENEWA • GL ASGOW • HAMBURG • JEROZOLIMA • K ANARYJSKIE • KR AKÓW • L A CÔTE • LEEDS • LIÈGE • LILLE  
LONDYN • LUCCA • LUGANO • LUKSEMBURG • LYON • MADRY T (2 SALONY ) • MAIDSTONE • MAL AGA • MARSYLIA • MEDIOL AN • MONACHIUM • MONAKO • MONTPELLIER • MULHOUSE 
MURCIA • NANTES • NE APOL • NEWC ASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADWA • PARYŻ (5 SALONÓW ) • PERPIGNAN • PESC AR A • POZNAŃ • RE ADING • REIMS • RHEIN-NECK AR  
ROT TERDAM • RZ YM • S. BENEDET TO DEL TRONTO • SAR AGOSSA • SEWILL A • SOFIA • SOSNOWIEC • ST. ALBANS • ST. GALLEN • STAMBUŁ • STOCKPORT • STR ASBURG • STUT TGART 
TEL AWIW • TULUZA • TURYN • WALENCJA • WARSZAWA • WIEDEŃ • W YSPY K ANARYJSKIE • ZAGRZEB


