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عندما يكتفي بعض السائقين بالقوة، يبحث عدد قليل منهم عن تناغم هذه القوة مع أدائهم وهذا ما يمّيزهم عن غيرهم. تأتيك إنفينيتي Q50 2023 بأسلوب 
ممّيز يرضي الباحثين عن التطّور واالستجابة السريعة، إذ تّم ضبط أدائها وتطويره ليصبح أكثر انسجامًا مع سائقها. بدءًا من االختيار بين محرك V6 بقوة 300 أو 
400 حصان1 بشاحن توربيني مزدوج وأنظمة معالجة يمكن ضبطها كما تفّضل. انطلق بثقة على جميع الطرقات مع تقنيات إنفينيتي التي تساعدك على رؤية ما 
يوجد حولك واالستجابة بشكل أسرع. كما سُتشعرك Q50 2023 بالراحة واالسترخاء، مهما طالت رحلتك، بفضل التصميم الداخلي المريح ومجموعة التفاصيل 

الدقيقة باإلضافة إىل اإلطاللة الخارجية األنيقة والجذابة. استعّد اآلن لمزيج من الفخامة وقوة األداء ال مثيل له.

الدافع ألصحاب العزيمة واإلصرار



3

21

1 عجــالت من ســبائك األلومنيوم   انطلــق بتمّيــز علــى الطرقات    
2 عجــالت مــن ســبائك األلومنيوم  مقــاس 18 × 7.5 بوصــة    
مقــاس 19 × 8.5 بوصــة خماســية األضــالع وبتصميــم رياضي

3 عجــالت رياضيــة متداخلــة مــن ســبائك األلومنيــوم أمامية مقاس 

19 × 9.0 بوصــة، خلفيــة مقــاس 19 × 9.5 بوصــة

القــوة المطلقة بتصميم مميز

بمنحنياتهــا وخطوطهــا الديناميكية، تعكس Q50 إمكاناتها وتلفت 
األنظــار إليهــا أينمــا كانت. ومن طراز Q50 LUXE إىل جميع الطرازات 

األخرى، تجّســد الواجهة األمامية الرياضية الزاوّية التي يكمّلها ناشــر 
خلفي ســفلي قّوة Q50 وروعة أدائها. باإلضافة إىل مالقط حمراء 

حصرية لطراز رد ســبورت 400.

  خيــارات متعددة ألداء جريء وقوي 

اختر المحرك الذي يناســب أســلوب قيادتك: محرك V6 بشــاحن توربيني مزدوج، سعة 
3.0 لتر، وقوة 300 حصان أو محرك بقوة 400 حصان1 مع ســرعات توربينية أعلى 

وتبريــد محّســن للحصول على أقصى قوة. عنــد المنعطفات، تمنحك Q50 نظام توجيه 
يمكــن تخصيصــه كما تفّضل بحيث يمنحك التوجيه اإللكتروين المعزز إحساســًا تقليديًا 

مع الوضع الرياضي للتدّخل عندما تريد اســتجابة أكبر. أما بالنســبة إىل نظام التعليق، 
فيمكنــك االختيار بين نظام التعليق القياســي، الــذي يمنحك تعليق أمامي ونظام تعليق 

خلفي متعدد الوصالت مســتقل لقيادة سلســة وآمنة، ونظام التعليق الديناميكي 
الرقمــي1 الــذي يتميز بمخمدات قابلة للتعديــل إلكترونيًا وتجربة معالجة متطّورة. كما 

يمكنــك جعــل تجربتك أكثر إثارًة وراحًة مع محدد وضــع القيادة من إنفينيتي لتخصيص 
رحلتك كما تحب.

*اتخــذت إنفينيتــي اإلجــراءات الالزمــة لتضمــن أن تكون األلوان المعروضة يف الكتيب أقرب تمثيل ممكن لأللــوان الفعلية للمركبات. قد تختلف 
األلوان قلياًل بســبب عملية الطباعة وحســب رؤيتها يف وضح النهار أو الضوء الفلوري أو الســاطع. يرجى مشــاهدة األلوان الفعلية لدى وكيل 

إنفينيتي المحلي.

ألوان الهيكل الخارجي*

)QAW( أبيض قمري

)QAB(  أبيض ماجستيك

)KAD(   ظالل الغرافيت

)KBZ(    رمادي داكن

)NBA(   أحمر حجر الشمس الديناميكي

)RCJ(    أزرق غراند

)GAG(    أسود منتصف الليل

)KH3(    أسود أوبسيديان

  طالء يعكس شــخصيتك
مــن اللــون المتطّور إىل الديناميكي، يعكس كل لون 

شخصيتك ويبرزها أكثر.



تجربة فاخرة تمنحك الثقة
 Apple CarPlay ® تقديرًا لمجهودك وإنجازاتك يف الحياة، تمنحك إنفينيتي تجربة فاخرة وأكثر تخصيصًا مع ميزات مبتكرة مثل تكامل
الالسلكي،2 ونظام ® Bose الصوتي والمقاعد المكسوة بالجلد. وتتمّيز Q50 بكونها قادرة على التعّرف عليك وتذّكرك شخصيًا بفضل 
نظام الذاكرة الذي يسمح للمفتاح الذكي بتخصيص قمرة القيادة تلقائيًا عند دخولك السيارة، بحيث سيتم تجهيز المقعد وعجلة القيادة 

والمرايا الخارجية ودرجة الحرارة وتفضيالت الصوت وأكثر من 200 إعداد ُمخّزن كما تحب وقبل أن تجلس يف مقعدك.

أبيض غاليري
جلد شبه األنيلين 
مع خياطة حمراء

ألوان/ مواد المقصورة الداخلية

طرازات المقصورة الداخلية*

حجري
جلد 

غرافيت
جلد 

غرافيت
جلد شبه األنيلين 
مع خياطة حمراء

ألومنيوم فاخر

ألومنيوم كاتشو

  جــرأة بــكل اختيار  مجموعة من األلوان الغنية 
الحديثة والتي تشــّكل أساس أي مساحة مميزة. 

اســتمتع بمزيج مذهل يأخذك إىل عالم يحاكي 
حاســتي البصر واللمس لديك.

*اتخذت إنفينيتي اإلجراءات الالزمة لتضمن أن تكون األلوان المعروضة يف الكتيب 
أقرب تمثيل ممكن لأللوان الفعلية للمركبات. قد تختلف األلوان قلياًل بسبب عملية 

الطباعة وحسب رؤيتها يف وضح النهار أو الضوء الفلوري أو الساطع. يرجى 
مشاهدة األلوان الفعلية لدى وكيل إنفينيتي المحلي.



األولوية لتركيزك على الطريق مع الشاشــات المزدوجة 
التــي تعــرض معلومات المالحة1,3 يف األعلى، بالقرب من 

نظرك، وميزات أخرى مثل التحكم بالمناخ يف األســفل.

  متناغمــة مــع نمط حياتك  يتيح لك نظام   
 Apple CarPlay® مــع تكامل INFINITI InTouch™

الالســلكي االســتمتاع بتجربة ®iPhone طوال الرحلة2. كما 
 Android Auto™ يمكنــك جعــل هاتفك المتوافق مع

رفيقك المفضل أثناء القيادة2. يف كلتا الحالتين، ســتكون 

قيادة آمنة ومريحة مع تقنيات المســاعدة على القيادة

بفضل تقنيات المســاعدة على القيادة،4 تمنحك إنفينيتي Q50 قيادة 
أســهل وأكثر راحًة مع تحكم أفضل يف القيادة. إذ يمكن لنظام التحكم 
الذكي لتثبيت الســرعة5 المحافظة على ســرعتك وترك مسافة محددة 

 Q50 للســيارة التي أمامك. لذلك عندما يكون الطريق مزدحمًا، يمكن لـ
الضغط على الفرامل تلقائيًا عندما تتباطأ حركة المرور وزيادة الســرعة 

عندما ال يوجد زحمة. كما يمكنك االســتفادة من نظام التحذير يف 
المناطق العمياء6 والتحذير من مغادرة حارة الســير7 المتوفرين بشــكل 

قياســي. باإلضافة إىل نظام التحذير التنبؤي من االصطدام األمامي الذي 
يمكن أن ينبهك من احتمال وقوع اصطدام حّتى ســيارتين أمامك. 
جميع هذه الميزات متوفرة بشــكل قياســي لتنطلق بثقة أكبر على 

الطرقات.

تغطية شــاملة وأنيقة لجميع احتياجاتك
بمجموعــة مــن التفاصيل الدقيقة، تمنحك Q50 أداء قوي وجريء 

بتصميــم أنيق ومميز. والدليــل على ذلك، التفاصيل الداخلية الدقيقة، 
مثــل الخياطــة1   المتباينة باللون األحمر على المقاعد المكســوة بالجلد 

الناعــم، وتطعيمات أليــاف الكربون المذهلة1  التي، باإلضافة إىل جمالها، 
تخفف من وزن الســيارة، وعجلة القيادة المكســوة بالجلد على شــكل 

حرف D التي ُتشــعرك وكأنها ُمصممة خصيصًا لتناســب يديك. وعندما 
تصبح الطريق وعرة، ُيبقيك مقعد الســائق المعزز كهربائيًا1  ثابتًا 

يف مكانــك، بينمــا تمنحــك مفاتيح نقل الحركة1  تحكمًا فائقًا. كل ذلك 
لتســتمتع بتجربة قيادة جريئة وأنيقة يف الوقت نفســه.

 Apple CarPlay ® مــع تكامل INFINITI InTouch™ نظــام
الالسلكي2 



درجات الطرازات والباقات
 Q50 SENSORY  Q50 LUXE

الرؤية
مزيل ضباب خلفي مع مؤقت 	
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا، بلون الهيكل، مع مدفأة ووصلة عكسية  	

مع ذاكرة
مرآة رؤية خلفية داخلية مع ميزة التعتيم التلقائي 	
مصابيح أماميةLED مع شعاع مرتفع ومنخفض 	
مصابيح LED للقيادة النهارية 	
مصابيح ضباب أمامية 	
ضوء تلقائي معزز 	
	   LED  مصابيح خلفية
ضوء انعطاف LED مدمج بمرآة الباب الخارجي  	
ممسحة أمامية مزودة بمستشعرات السرعة والمطر  	

التصميم الداخلي
مقياس Finevision مع شاشة Tft لعرض معلومات السيارة  	
عجلة قيادة قياسية مكسوة بالجلد 	
عجلة قيادة قابلة لإلمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا مع ذاكرة 	
مقبض ناقل الحركة قياسي مكسو بالجلد  	
تحرير الفرامل بالقدم 	
دواسة قياسية 	
مسند قدم قياسي 	
مفتاح إنفينيتي الذكي )I-Key( - نظام دخول بدون مفتاح مع زر تشغيل 	
فتح النوافذ على الجانبين األمامي والخلفي بلمسة واحدة ألعلى و ألسفل بنظام   	

I-Key المرتبط بنظام الفتح واإلغالق
حاجب شمس للسائق والراكب مع حامل للبطاقات، إضاءة، مرآة مع  	

إمكانية التوسيع
مسند رأس أمامي قابل للتعديل باتجاه واحد )ألعلى وأسفل( 	
مسند رأس خلفي ثالثي منفصل وقابل للتعديل يف اتجاه واحد 	
مسند ذراع أمامي 	
مسند ذراع خلفي مع حامل أكواب ومكان للحمولة 	
مقاعد جلدية 	
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات مع دعامة وإمالة  	

كهربائية للظهر وذاكرة
جيب خلفي لمقعد السائق والراكب 	

مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات مع دعامة للظهر  	
المقعد الخلفي تقسيم 6:4 ومسند للذراع مع حامل أكواب ومكان  	

للحمولة
مقعد أمامي مع تدفئة 	
جيب الباب األمامي )نوع الغطاء الثابت مع حامل للزجاجة( 	
صندوق وحدة التحكم المركزية مع مسند ذراع ومقبس طاقة 12 فولت 	
صندوق وحدة التحكم بالسقف )حامل نظارة شمسية + مصباح +  	

ميكروفون(
صندوق القفازات + إضاءة + قفل 	
قبضة مساعدة للسائق والراكب الخلفي )يمين ويسار(  	
2 شماعات معطف على قبضة المساعدة يف المقعد الخلفي )يمين  	

ويسار(
مصباح الصندوق الخلفي 	
إضاءة ترحيبية 	
تطعيم ألومنيوم فاخر 	
عتبة أمامية من األلومنيوم مع شعار إنفينيتي 	
خطاف لحقائب السفر )4 قطع( 	
حامالت أكواب يف الكونسول المركزي األمامي * 2 + 2 * مسند ذراع  	

خلفي قابل للسحب 
منفضة سجائر أمامية وخلفية 	
والعة سجائر امامية 	
مقبس 12 فولت* 1 يف صندوق وحدة التحكم المركزية 	
تحكم تلقائي يف المناخ ثنائي المنطقة مع إزالة الروائح وإعادة تدوير  	

تلقائية للهواء
	 Grape Polyphenol فلتر
فتحة تكييف خلفية 	

الصوت والمالحة
	 CD/DVD AM/FM, SSV, AUX, USB  1
	 * )DAB( بث الصوت الرقمي
6  مكبرات صوت 	
	 INFINITI Intouch™P-IVI نظام
	  Android الالسلكي و Apple Carplay® ( **تكامل الهاتف الذكي

AutoTM السلكي(

األوامر الصوتية )الصوت( 	
AUX  )مقبس صغير( و USB * 2 واتصال بالبلوتوث والهاتف الذكي 	

الهيكل الخارجي
فتحة سقف كهربائية - نظام فتح / إغالق متصل بمفتاح إنفينيتي الذكي 	
تطعيم جانبي للباب من الكروم 	
مقابض األبواب الخارجية بلون الهيكل والكروم – مفتاح إنفينيتي الذكي  	

متصل بالمصابيح األمامية واإلضاءة الترحيبية 
أنبوب عادم خلفي مزدوج من النوع الرياضي  	
 

األداء
تعليق قياسي 	
 تزامن أوتوماتيكي لناقل الحركة  	
محدد وضع القيادة من إنفينيتي 	

العجالت واإلطارات
	 50r18/225 إطارات صيفية نوع ران فالت
جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة 	

السالمة
وسادة هوائية متطورة للسائق والراكب  	
وسادة هوائية جانبية أمامية + وسادة هوائية ستائرية 	
حزام أمان أمامي ثالثي النقاط مزود بكامشات القفل يف حالة الطوارئ مع  	

وحدات الشد المسبق ومحددات الحمل
حزام أمان خلفي ثالثي * 3  )يمين، وسط، يسار( 	
حزام أمان للسائق والركاب مع وحدات الشد المسبق 	
نظام Isofix )التثبيت المحكم لمقاعد األطفال( + أحزمة لألطفال 	
مثّبت حركة + إنذار ضد السرقة 	
إشارة التوقف يف حاالت الطوارئ 	
ABS و EBD )نظام الكبح المانع لالنغالق(  	
نظام تعزيز المكابح  	
نظام التحكم يف الجّر  	
نظام التحكم الديناميكي بالسيارة )مع مفتاح إلغاء ونظام تعزيز المكابح  	

وتوزيع قوة الفرملة الجانبية ونظام المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على 
المرتفعات( 

مصباح توقف عايل   	
تذكير لوضع حزام األمان للمقاعد األمامية 	
حساسات ركن: أمامية وخلفية مع شاشة عرض  	
شاشة الرؤية الخلفية 	
التحّكم يف ثبات السرعة  	
نظام مراقبة ضغط اإلطارات  	
فتح الصندوق الخلفي يف حاالت الطوارئ  	
نظام الطاقة التوجيهية 	
نظام التحكم النشط لتخفيف حدة الضجيج ونظام نشط لصنع صوت  	

محرك مزيف  
نظام الثبات اإللكتروين 	

           تتضمن جميع ميزات Q50 لوكس القياسية باإلضافة إىل:
الرؤية

نظام تسوية اإلضاءة 	
نظام اإلضاءة التكيفية واإلضاءة الذكية 	

التصميم الداخلي
إضاءة محيطة 	

الصوت والمالحة
نظام Bose® Performance  الصوتي مع 16 مكبر صوت 	
نظام مالحة Infiniti Intouch™ P-Ivi مع خرائط ثالثية األبعاد وميزة  	

التعّرف على الصوت
شاحن السلكي *** 	

السالمة
شاشة الرؤية الشاملة® 	

 2  1 الباقات: 



Q50 RED SPORT Q50 SPORT

           تتضمن جميع ميزات Q50 سنسوري القياسية باإلضافة إىل:
الرؤية

مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا، لون أسود، مع مدفأة ووصلة عكسية  	
مع ذاكرة

التصميم الداخلي
مفاتيح التبديل 	
دواسات قدم ألومنيوم 	
مسند قدم ألومنيوم 	
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات مع دعم وإمالة للظهر  	

كهربائيًا وذاكرة وجانب خلفي وإمكانية التوسيع
مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات مع دعم للظهر وإمكانية  	

التوسيع 

الهيكل الخارجي
مصد أمامي رياضي 	
مصد خلفي رياضي 	
تطعيم الصندوق الخلفي باللون األسود 	
شبكة المبّرد ومحيطها باللون األسود 	
 

األداء
تعليق رياضي 	
ممتصات الصدمات يتم التحكم فيها إلكترونيًا 	
مكابح رياضية مع مالقط فضية 	

العجالت واإلطارات
	 40r19/245 إطارات صيفية نوع ران فالت
جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة خماسية األضالع 	

 4  2  1 الباقات: 

           تتضمن جميع ميزات Q50 سبورت القياسية باإلضافة إىل:
التصميم الداخلي

مقاعد من الجلد المبطن شبه األنيلين مع خياطة متباينة باللون األحمر 	
تقليم من األلومنيوم الكاتشو 	
 

الهيكل الخارجي
تطعيم الباب الجانبي باللون األسود 	
 

األداء
مكابح رياضية مع مالقط حمراء 	

العجالت واإلطارات
جنوط عجالت ألومنيوم مقاس 19 بوصة مع تطعيم باللون الرمادي المعدين  	

الداكن

السالمة
أحزمة أمان أمامية لمرحلة ما قبل التصادم، ثالثية النقاط ومزودة  	

بكامشات القفل يف حالة الطوارئ مع وحدات الشد المسبق ومحددات 
الحمل

مساعد الفرامل الذكي 	
التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة5 	
الدواسة االقتصادية 	
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير7 	
نظام التحذير والتدخل يف المناطق العمياء6 	
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي14 	
نظام التحذير قبل االصطدام األمامي مع نظام الكبح األمامي يف حاالت  	

الطوارئ15
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي8 	
	   )DAS(التوجيه المباشر المتكّيف

 5  4  3  2  1 الباقات: 

   

SENSORY PACKAGE 1
نظام مالحة Infiniti Intouch™ P-Ivi مع خرائط ثالثية األبعاد وميزة  	

التعّرف على الصوت3
نظام®Bose Performance  الصوتي مع 16 مكبر صوت 	
إضاءة محيطة 	

VISIBILITY PACKAGE 2
شاشة الرؤية الشاملة® 13 	
نظام تسوية اإلضاءة 	
نظام اإلضاءة التكيفية واإلضاءة الذكية 	

ProACTIVE PACKAGE 3
نظام التقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة5 	
نظام التحذير قبل االصطدام األمامي مع نظام الكبح األمامي يف حاالت  	

الطوارئ 15
نظام التحذير التنبؤي قبل االصطدام األمامي8 	
نظام التحذير والتدخل يف المناطق العمياء6 	
نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي14 	
نظام التحذير والمنع من مغادرة حارة السير7 	
مساعد الفرامل الذكي 	
الدواسة االقتصادية 	

أحزمة أمان أمامية لمرحلة ما قبل التصادم، ثالثية النقاط ومزودة  	
بكامشات القفل يف حالة الطوارئ مع وحدات الشد المسبق ومحددات 

الحمل  

SPORT PACKAGE 4
مصد أمامي رياضي 	
مصد خلفي رياضي 	
مكابح رياضية مع مالقط فضية17 	
تعليق رياضي 	
ممتصات الصدمات يتم التحكم فيها إلكترونيًا 	
دواسات قدم ألومنيوم 	
مسند قدم ألومنيوم 	
جنوط عجالت ألومنيوم مقاس 19 بوصة خماسية القضبان 	
مفاتيح التبديل  	
إمكانية التوسيع لمقعد السائق وإمالة الجانب الخلفي القابل للتعديل  	

كهربائيًا
إمكانية التوسيع لمقعد الراكب 	
مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا، مدفأة، لون أسود، مع وصلة عكسية  	

وذاكرة
تطعيم الصندوق الخلفي باللون األسود 	
شبكة المبّرد ومحيطها باللون األسود 	

RED SPORT 5
مكابح رياضية مع مالقط حمراء )بدل المالقط الفضية(17 	
مرايا خارجية باللون األسود 	
تطعيم الباب الجانبي باللون األسود 	
تطعيم الصندوق الخلفي باللون األسود 	
شبكة المبّرد ومحيطها باللون األسود 	
مفاتيح التبديل  	
التوجيه المباشر المتكيف )DAS( مع نظام التحكم النشط بالمسار  	

)ALC(
جنوط عجالت ألومنيوم مقاس 19 بوصة بتطعيم رمادي معدين داكن )بدل  	

19 بوصة خماسية القضبان(
بطانة سقف سوداء 	
مقاعد من الجلد المبّطن شبه األنيلين مع خياطة متباينة باللون األحمر  	

الباقات

1



1,445

2,084 4,810

2,850

المواصفات الفنية
300  حصان عند 6400 دورة يف الدقيقة / 400 نيوتن متر عند ]1600 - 5200[ دورة يف الدقيقة لوكس/ سنسوري/ سبورت – حصان/عزم الدوران

400  حصان عند 6400 دورة يف الدقيقة / 475 نيوتن متر عند ]1600 - 5200[ دورة يف الدقيقة رد سبورت – حصان/عزم الدوران

V6 األسطوانات

11.2م  قطر االنعطاف )من الجدار للجدار(

4810 الطول الكلي )مم(

892 / 1.131 حّيز األرجل - أمامي / خلفي )ملم(

935  / 1,002 حّيز الرأس )مع فتحة سقف( - أمامي / خلفي )ملم(

80 سعة خزان الوقود )باللتر(

األداء

األبعاد الداخلية

توفير الوقود

يمكنك زيارة الموقع اإللكتروين infiniti-me.com لمعرفة قائمة المواصفات الكاملة.

جميع األبعاد بالميليمتر 

1 متوفــرة يف طــرازات مختــارة    2 الميــزة المتاحــة معروضــة. اســتخدم الميــزة فقــط عندمــا تكــون آمنــة وقانونيــة. الجهــاز المتوافــق والخدمــة المطلوبــة. حســب توافــر خدمــة الطــرف الثالــث. لمزيــد مــن المعلومــات، راجــع www.infinitiusa.com/intouch/legal        ال تبرمــج أبــدًا أثنــاء القيــادة. قــد ال تكــون خرائــط نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( مفصلــة يف 
جميــع المناطــق أو تعكــس حالــة الطــرق الحاليــة    4 ال يمكــن لتقنيــات المســاعدة علــى القيــادة مــن إنفينيتــي منــع االصطدامــات أو التحذيــر منهــا يف جميــع الحــاالت. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات    5 تســتخدم التقنية الذكية لتثبيت الســرعة المكابح اســتخدامًا محدودًا وهي ليســت نظامًا لتجنب االصطدامــات أو التحذير. يجب على الســائق مراقبة ظروف حركة 
المرور واســتخدام الفرامل حســب الحاجة لمنع االصطدامات. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات الســالمة    6 ال يمكن لنظامي التحذير والتدخل يف المناطق العمياء منع جميع االصطدامات وقد ال تكتشــف جميع األجســام أو التحذير يف جميع المواقف. يجب على الســائق دائمًا االلتفات للنظر خلفه قبل تغيير الحارات. انظر كتيب المالك لالطالع على معلومات 
الســالمة    7 ال يعمــل نظــام التحذيــر مــن مغــادرة حــارة الســير إال عندمــا تكــون عالمــات الحــارات قابلــة لالكتشــاف. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة    8 ال يمكــن لنظــام التحذيــر التنبــؤي قبــل االصطــدام األمامــي منــع االصطدامــات. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة    9 ال يمكــن للدفــع الرباعــي الذكــي منــع جميــع االصطدامــات أو 
تعزيــز التشــبث يف جميــع الحــاالت. راقــب دائمــًا حركــة المــرور والظــروف الجويــة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة    10 تســتخدم تقنيــة التحكــم لتــرك مســافة آمنــة المكابــح اســتخدامًا محــدودًا وهــي ليســت نظامًا لتجّنــب االصطدامات أو التحذيــر. يجب على الســائق مراقبة ظروف حركة المرور واســتخدام الفرامل حســب الحاجة لمنــع االصطدامات. انظر 
كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة    11 قــد ال يكتشــف نظــام الســونار جميــع األجســام. يجــب علــى الســائق دائمــًا التحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة    12 قيــادة الســيارة أمــر جــدي ويتطلــب اهتمامــك الكامــل. إذا كنــت مضطــرًا الســتخدام الجهــاز المتصــل بالســيارة أثنــاء القيــادة، فاحــرص 
علــى توخــي الحــذر الشــديد يف جميــع األوقــات بحيــث يتــم إيــالء االهتمــام الكامــل لتشــغيل الســيارة ال يجــب اســتخدام بــدء تشــغيل المحــرك عــن ُبعــد إال وفًقــا أليــة قوانيــن أو قواعــد ســارية يف موقــع ســيارتك..    13 ال يمكــن لنظــام شاشــة الرؤيــة الشــاملة® مــع نظــام كشــف األجســام المتحركــة التخلــص نهائيــًا مــن النقــاط العميــاء وقد ال تكتشــف جميع األجســام. يجب على 
الســائق دائمــًا االلتفــات للنظــر خلفــه والتحقــق مــن البيئــة المحيطــة بالســيارة قبــل القيــادة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    14 لــن يكشــف نظــام التدخــل لمنــع التصــادم الخلفــي كل األجســام. علــى الســائق مراقبــة مــا يوجــد حولــه دائمــًا وااللتفــات للنظــر إىل الخلــف قبــل تحريــك الســيارة. انظــر كتيــب المالــك لالطــالع علــى معلومــات الســالمة.    15 ال 
يمكــن للفرملــة الطارئــة يف حــاالت التوجــه األمامــي مــع كشــف المشــاة منــع جميــع االصطدامــات وقــد ال تعطــي تحذيــر أو تكبــس علــى الفرامــل يف جميــع الحــاالت. يجــب علــى الســائق مراقبــة ظــروف حركــة المــرور واســتخدام الفرامــل حســب الحاجة لمنــع االصطدامات. انظر كتيب المالــك لالطالع على معلومات الســالمة.    16 يســاعد نظام التحكم يف المنــاخ المتقدم مع 
منقــي الهــواء Plasmacluster يف تنظيــف الهــواء داخــل الســيارة. يمكــن للنظــام استشــعار الروائــح الخارجيــة، ويمكنــه منــع الروائــح الداخليــة الكريهــة، ويمكنــه إيقــاف تدفــق الروائــح الخارجيــة والمســاعدة يف الحفــاظ علــى رائحــة المقصــورة منعشــة، ولكنــه ال يزيــل الروائــح دائمــا.    17 تــم تصميــم وســادات الفرامــل عاليــة االحتــكاك لقيــادة عاليــة األداء مــع معامــل احتكاك 
أعلــى علــى الــدوارات التــي توفــر إحساســًا معــززًا بالدواســة ومقاومــة تالشــي محّســنة يف ظــروف الفرملــة الشــديدة. حســب أســلوبك يف القيــادة، قــد تواجــه زيــادة يف غبــار الفرامــل والضوضــاء باإلضافــة إىل تــآكل وســادات الفرامــل والــدوارات بشــكل أســرع، ممــا يــؤدي إىل وجــوب اســتبدال هــذه القطــع بشــكل متكــرر.    18 تقديــراتEPA لتوفيــر الوقــود الخاصــة بـــ 2023 
Q50 لوكس/سنســوري )الدفــع بالعجــالت الخلفيــة( هــي 20 ميــاًل يف الغالــون يف المدينــة، 29 ميــاًل يف الغالــون علــى الطرقــات الســريعة. قــد يختلــف عــدد األميــال الفعلــي حســب ظــروف القيــادة. لالســتخدام بهــدف المقارنــة فقــط.    19 تقديــراتEPA لتوفيــر الوقــود الخاصــة بـــ Q50 2023 لوكس/سنســوري )الدفــع الرباعــي( هــي 19 ميــاًل يف الغالــون يف المدينــة، 
27 ميــاًل يف الغالــون علــى الطرقــات الســريعة. قــد يختلــف عــدد األميــال الفعلــي حســب ظــروف القيــادة. لالســتخدام بهــدف المقارنــة فقــط    20 البضائــع والحمولــة محــدودة بالــوزن وطريقــة التوزيــع. احــرص دائمــًا علــى تثبيــت جميــع البضائــع    21 تقديــرات EPA لتوفيــر الوقــود الخاصــة بـــ Q50 2023 رد ســبورت 400 )الدفــع بالعجــالت الخلفيــة( هــي 20 ميــاًل يف 
الغالــون يف المدينــة، 26 ميــاًل يف الغالــون علــى الطرقــات الســريعة. قــد يختلــف عــدد األميــال الفعلــي حســب ظــروف القيــادة. لالســتخدام بهــدف المقارنــة فقــط    22 تقديــرات EPA لتوفيــر الوقــود الخاصــة بـــ Q50 2023 رد ســبورت 400 )الدفــع الرباعــي( هــي 19 ميــاًل يف الغالــون يف المدينــة، 26 ميــاًل يف الغالــون علــى الطرقــات الســريعة. قــد يختلــف عــدد األميــال 
الفعلــي حســب ظــروف القيــادة. لالســتخدام بهــدف المقارنــة فقــط. ™Android و ™Android Auto عالمتــان تجاريتــان لشــركة ®Google LLC® .Apple CarPlay و ®iPhone عالمتــان تجاريتــان مســجلتان لشــركة Apple Inc. جميــع الحقــوق محفوظــة. ال يتــم تضميــن ®iPhone أو أي جهــاز خارجــي آخــر. ®Bluetooth هــي عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة 

Bluetooth SIG, Inc. ُتعــّد ®Bose و ®Centerpoint عالمتيــن تجاريتيــن مســجلتين لشــركة Plasmacluster® .Bose Corporation هــي عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة Sharp Corporation. جميــع العالمــات التجاريــة المســجلة األخــرى مملوكــة ألصحابهــا المعنييــن.
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