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INFINITI 
BUSINESS 
SERVICES

INFINITI Q30 предизвиква утвърдените норми с удивителния си 
дизайн и предложенията за изплащане на лизинг. Q30 Business 
или Q30 Business Executive оптимизират комфорта за водача, 
оборудването и стойността на лизинга, за да предоставят 
многобройни предимства. С днешния бизнес лизинг и Infiniti Q30 
ще сте готови за всяко предизвикателство.

Всички размери са в мм.

1.5d MT 1.5d DCT 2.2d DCT

ДВИГАТЕЛ
Гориво Дизел Дизел Дизел
Цилиндри 4 4 4
Кубатура 1461 куб. См 1461 куб. См 2143 куб. См
Мощност 80 кВт (109 к. с) при 4000 об/мин 80 кВт (109 к. с) при 4000 об/мин 125 кВт (170 к. с) при 3400–4000 об/мин 
Въртящ момент 260 Нм при 1750–2500 об/мин 260 Нм при 1750–2500 об/мин 350 Нм при 1400–3400 об/мин
Скоростна кутия 6-степенна механична скоростна кутия 7-степенна скоростна кутия с двоен 

съединител (DCT) и възможност за ръчно 
превключване на предавките от лостчета 

зад волана

7-степенна скоростна кутия с двоен 
съединител (DCT) и възможност за ръчно 
превключване на предавките от лостчета 

зад волана
Задвижващи колела Задвижване на предните колела  

(FWD – Front Wheel Drive)
Задвижване на предните колела  

(FWD – Front Wheel Drive)
Задвижване на предните колела  

(FWD – Front Wheel Drive)
ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимална скорост 190 км/ч 190 км/ч 220 км/ч
Комбиниран разход на горив1

17" (Стандартно за Q30 Business оборудване) 3,9 л/100 км 3,9 л/100 км 4,2 л/100 км
18" (Стандартно за Q30 Business Executive оборудване) 4,1 л/100 км 4,3 л/100 км 4,4 л/100 км

Емисии на CO2

17" (Стандартно за Q30 Business оборудване) 103 г/км 102 г/км 109 г/км
18" (Стандартно за Q30 Business Executive оборудване) 108 г/км 111 г/км 115 г/км

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Маса за теглене – ремарке без спирачки/със спирачки 720 кг / 1200 кг 735 кг / 1200 кг 750 кг / 1500 кг
Обем на багажника 430 л 430 л 430 л
Диаметър на завиване 11,4 м 11,4 м 11,4 м

1.6t МT 1.6t DCT

ДВИГАТЕЛ
Гориво Бензин Бензин
Цилиндри 4 4
Кубатура 1595 куб. См 1595 куб. См
Мощност 90 кВт (122 к. с.) при 5000 об/мин 115 кВт (156 к. с.) при 5300 об/мин
Въртящ момент 200 Нм при 1250–4000 об/мин 250 Нм при 1250–4000 об/мин
Скоростна кутия 6-степенна механична скоростна кутия 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител (DCT) и възможност 

за ръчно превключване на предавките от лостчета зад волана
Задвижващи колела Задвижване на предните колела (FWD – Front Wheel Drive) Задвижване на предните колела (FWD – Front Wheel Drive)

ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост 200 kкм/ч 215 км/ч
Комбиниран разход на горив1

17" (Стандартно за Q30 Business оборудване) 5,7 л/100 км 5,6 л/100 км
18" (Стандартно за Q30 Business Executive оборудване) 6,0 л/100 км 5,8 л/100 км

Емисии на CO2

17" (Стандартно за Q30 Business оборудване) 133 г/км 129 г/км
18" (Стандартно за Q30 Business Executive оборудване) 138 г/км 134 г/км

ВМЕСТИМОСТ И ТЕГЛО
Маса за теглене – ремарке без спирачки/със спирачки 700 кг / 1200 кг 700 кг / 1400 кг
Обем на багажника 430 л 430 л
Диаметър на завиване 11,4 м 11,4 м

1   Допълнителното оборудване и аксесоари могат да увеличат тази стойност. Консумацията на гориво и емисиите на CO2 на автомобила не зависят само от ефективното оползотворяване на горивото от 
автомобила, но също така се влияят от стила на шофиране и други нетехнически фактори.
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INFINITI Q30
Infiniti Business Services

 Стандартен 
 Опция, за която се плаща 
– Не се предлага

Q30 Business Q30 Business Executive

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аудио система с 6 високоговорителя   

AM/FM аудио система с единичен CD плейър  

Bluetooth® възможност за възпроизвеждане на аудио и телефонен указател  

Навигационна система Infiniti InTouch  

Автоматична климатична инсталация с двузонов климатроник и задна централна конзола  

Предни и задни електрически прозорци с управление с едно докосване  

Вътрешно светлочувствително огледало против заслепяване  

Отопляеми външни огледала с електрическо задвижване  

Светлочувствително странично огледало откъм водача против заслепяване  

Автоматично включване на предните фарове  

Светодиодни дневни светлини  

Светодиодни предни фарове за мъгла  

Светодиодни задни комбинирани фарове  

Светодиодни фарове с автоматично регулиране на височината – 

Система на светлините за следене на пътя при завой (AFS – Adaptive Front-lighting System) – 

Интелигентни светлини (smart beam) (Автоматични дълги/къси светлини) – 

Затъмнени задни стъкла  

17-инчови стоманени джанти с гуми 215/60R17 и тасове  –

18-инчови олекотени алуминиеви джанти с 5 двойни спици с гуми 235/50R18  

Приветстващо осветление – 

Декоративни елементи от черен лак  

Кожен волан и скоростен лост  

Арматурно табло с изкуствена кожа  –

Тапицерия от текстил  –

Арматурно табло с Alcantara® – 

Тапицирани седалки с кожа Alcantara® и изкуствена кожа с лилави шевове – 

Лумбална опора за водача с електрическо регулиране  

Отопляеми предни седалки  

Сгъваема задна седалка в съотношение 40/60  

Серво управление, чувствително към скоростта  

Антиблокираща спирачна система (ABS – Anti-lock Braking System) за 4 колела, електронно разпределение на спирачното 
усилие (EBD – Electronic Brake force Distribution), система за контрол на сцеплението (TCS – Traction Control System) и 
динамичен контрол на автомобила (VDC – Vehicle Dynamic Control)

 

7 въздушни възглавници (за водача и пътника до него, предни странични за гръдния кош и таза, странични тип „завеса“ по 
цялата дължина, за коленете на водача)

 

Круз контрол система за поддържане на скоростта  

Ограничител на скоростта  

Системи за предупреждение при напускане на лентата (LDW – Lane Departure Warning)  

Система за подпомагане на паркирането на заден ход  

Разпознаване на пътните знаци  

Електронна ръчна спирачка  

Система за предупреждение при челен сблъсък (FCW - Forward Collision Warning) и спиране  

Система за подпомагане на потеглянето по наклон  

Чистачки със сензор за дъжд  

Система за контрол на налягането в гумите (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) (предупреждение)  

Комплект против спукване  

Ултразвукова алармена система  

ДВИГАТЕЛИ

1.5d MT 80 кВт (109 к. с)  

1.5d DCT 80 кВт (109 к. с)  

2.2d DCT 125 кВт (170 к. с)  

1.6t MT 90 кВт (122 к. с)  

1.6t DCT 115 кВт (156 к. с)  
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