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TUTKUYLA

Yeni Infiniti Q50 yüksek performans ve en son 
teknolojiyi zevkle birleştiriyor. Lüks geleceğini 
buluyor, şimdi eğlence zamanı…



SANİYELER İÇİNDE

Hızın kendine özgü bir büyüsü var. İleriye 
atıldığınız anda, güç ve verimlilikle birlikte 
duygularınızı hızlandıran mühendisliği tepeden 
tırnağa hissediyorsunuz. Hareketten çok daha 
fazlasına sahip olun!

MÜKEMMEL HIZLANMA mekanik gücü 
duygusal heyecana çeviriyor. Hassas motor 
ayarı daha geniş bir devir aralığı üzerinde 
tork sağlıyor ve “G” kuvvetini daha uzun 
bir süre boyunca sürdürüyor.  Gaza basma 
heyecanı siz hızlandıkça artıyor.



Bir otomobilden ne bekliyorsunuz?  Hangi hissi 
yaşamayı arzu ediyorsunuz? Direksiyon başına 
geçtiğinizde beklentiniz ne olursa olsun  Q50 
yaşadığınız deneyimi kat be kat artırıyor.

ADAPTİF DİREKSİYON SİSTEMİ Daha önce 
benzeri görülmemiş mutlak bir kontrol hissi 
yaratıyor ve istenmeyen titreşimlerin 
filtrelenmesini mümkün kılıyor.

INFINITI SÜRÜŞ MODU SEÇİCİSİ tek bir 
düğmeyle aracınızın performansını 
koşullara, ihtiyaçlara ve hatta ruh halinize 
göre ayarlıyor.



DAKİKALAR İÇİNDE

Yolla olan bağınızı güçlendirin!  Teknoloji ve 
tasarım bir araya geldiğinde salt sürüş keyfi 
ortaya çıkıyor. Kaputun altındaki gücü keşfet-
meniz için tek bir saniye bile yeterli…

ZERO-LIFT AERODİNAMİK Q50’nizin dengeli 
olmasını sağlamak için hava akışını yöneterek,
yüksek hızla giderken bile kusursuz bir 
stabilite sağlar ve yolla olan bağlantının 
korunmasına yardımcı olur.

ÇİFT PİSTONLU AMORTİSÖRLER Kusursuz bir 
sürüş ve hassas tepkime sağlamak için darbe 
kuvvetlerini yol koşullarına göre ayarlar.



Her dokunuşunuz güçlü. En büyük tepki ve en 
güçlü bağlantı bile parmak ucuyla hafif bir 
dokunuştan gelebilir. Doğru biçimde 
tasarlanmış teknolojinin hareketlerinizi 
nasıl etkiye dönüştürebileceğini keşfedin.

INFINITI INTOUCH uygulamalarınız dahil 
olmak üzere dijital hayatınızı 
dokunuşunuza doğal biçimde tepki veren 
bir sisteme entegre eder. E-postalarınızı 
görüntülemek, müzik çalmak, sosyal
medyadan haberdar olmak ve daha fazlası 
için dokunun, tıklayın, kaydırın.

INFINITI INTOUCH NAVİGASYON daha fazla 
kolaylık ve güven sağlamak için sezgisel 3 
boyutlu görünüş ve basit bir ara yüz sunarak, 
kalabalık şehir ortamlarında bile konumunuzu 
ve gitmek istediğiniz yeri belirlemede size 
yardımcı olur.

AKILLI HIZ SABİTLEYİCİ (ICC) önünüzdeki 
trafik yavaşladığında sizi otomatik olarak 
yavaşlatır. Yol açıldığında tekrar istenilen 
hıza çıkar. Daha az efor, daha fazla konfor. 

ÖNGÖRÜ



İleri görüşlü kişiler dünyayı yalnızca daha doğru 
görmezler, daha önce benzeri görülmemiş yeni 
deneyimlerin hayalini de kurarlar. Önceki 
geleneklerden farklı, tamamen sizin 
duyularınıza hitap eden bir deneyim yaşayın.

LED FARLAR Infiniti Q50’nin tasarımını 
tamamlayacak ve tüm dikkatleri üzerine 
çekecek kadar zarif tasarlanmıştır. Farlar 
dönüş yaptığınız yönü aydınlatmak için o 
yöne doğru dönerek manevra esnasında 
görüşünüzün artırılmasına yardımcı olur.

AKILLI FAR YARDIMI karşıdan gelen araçlar 
yaklaştıkça uzun farları otomatik olarak 
kapatır. Karşıdaki sürücüye saygı, üstün 
güvenlik için size sunulan kolaylığın keyfini 
çıkarın.

FARKINDALIK



İLGİ ODAĞI
INFINITI Q50



AMBİYANS
Samimi ve davetkar bir alan, duygularınızı uyarma yeteneğiyle ölçülür.

360
KİŞİ

6
ÜLKE

.48
MİLİMETRE

BENZERSİZ MATERYALLER Elinizi koltuğun 
üzerinde gezdirin, parmak uçlarınız bu 
tatminkar hissi kendiliğinden tanıyacaktır. 
En tatmin edici dokunma hissini belirlemek 
için bir buçuk yıl boyunca dünya çapında 360 
kişinin yer aldığı bir çalışma yaptık ve buna 
uygun kusursuz bir materyal geliştirdik. 
Parmak izinizdeki çizgilerin derinlik ve 
aralığına uyan desenler sık kullandığınız 
yüzeylere kusursuz bir dokunuş kazandırıyor.

HER NEFES DAHA FERAH VE TEMİZ Görünmeyen unsurlar bile 
asla unutulmadı. Çift Bölgeli Adaptif Klima Sistemi’nde 
otomatik resirkülasyon özelliğine sahip çift alanlı 
uyarlanabilir klima kontrolü bulunur. Dışarıdan gelen 
havadaki alerjenlerin %99.5’ini temizleyen Grape Polifenol 
Filtre ile birlikte çalışır. 

GENİŞ ALAN Q50’nin iç alanı hem alan hissini hem de ferahlığı 
vurgulayacak şekilde tasarlandı. Tavan ve ön cam direkleri gibi 
iç alan unsurları daha açık bir his vermeleri için özel olarak 
şekillendirildi. Arkadaki yolcular için daha fazla diz mesafesi 
sunar ve ayrıca sınıfındaki en büyük bagajlardan birine sahiptir.
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6.3
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GÜÇ
Infiniti motorlarının asıl üstünlüğü sürüş esnasında 
verdiği histe saklıdır.

2.2 LİTRE DİREKT ENJEKSİYONLU TURBO DİZEL MOTOR
Duyuları canlandıran yapısıyla birlikte temiz 
yanma ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu motor 4.4* l/100 
km performansına ulaşmak için en son Dizel teknolojisini 
kullanırken, 170 PS ve 400 Nm tork sunuyor. 
Ve bu gücü 115 g/km CO2 emisyonu ile veriyor.

2.0 LİTRE TURBOŞARJLI BENZİNLİ MOTOR
Dört silindirli benzinli motorda bulunan süperşarj
teknolojisi sürekli çıkış ve mükemmel hassasiyet 
sağlıyor.211 PS ve 350 Nm’lik yüksek performans ile 
 birlikte farklı sürüş modu seçenekleri üstün tutuş 
kontrolü ve heyecan verici bir sürüş deneyimini 
garantiliyor. Infiniti Q50 2.0t 0-100 km/saate sadece 7.2 
saniyede çıkarken yalnızca 6.3 l/100 km* ’lik bir yakıt 
tüketimi performansı sunuyor.

MAGNEZYUM VİTES KOLLARI direksiyonun arkasında yer 
alıyor ve daha üstün bir spor sürüş deneyimi için hızlı 
vites değişimine imkan sağlıyor.

* Bu rakamlar kombine yakıt tüketimini temsil etmektedir.

4.4*

6.3*

l/100 km

l/100 km



PERFORMANS
Infiniti Direkt tepkime mühendisliğinin zeka ve 
yoğunluğunu yansıtan Q50 ile birlikte kendi istediğiniz 
sürüş deneyimine sahip olabilirsiniz.

HEYECAN VERİCİ BİR BAĞLANTI Q50’nizin sürüş dinamiklerini 
ayarlamanın neredeyse 100 farklı yolu bulunuyor. Doğrudan Uy-
arlanabilir Dönüş – Dünyada bir ilk olan bu teknoloji sayesinde, 
dönüş mekanizmasını düzenlemek için ileri nesil dijital sistem-
leri daha önce benzeri görülmemiş bir seviyede kişiselleştire-
bilirsiniz. Bu sistem direksiyondaki istenmeyen titreşimleri 
filtreleyerek daha rahat bir sürüş deneyimi sağlarken aynı 
zamanda istediğiniz tepki hassasiyetine ulaşmak için dönüş 
sertliğini de ayarlamanıza imkan sağlar.

DAYANILMAZ HAFİFLİK Büyüleyici 19 inç alaşım 
jantlar sayesinde Q50’nin hem görünüşü hem 
de performansı artıyor. Kullanılan materyal ve 
tasarımı sayesinde jantların ağırlığı azalıyor. 
Ağırlıktaki bu azalma, süspansiyonun daha 
hassas biçimde ayarlanmasına olanak vererek 
Q50’nin yol tutuşunun daha duyarlı ve çevik ol-
masını sağlıyor. Sürüş deneyimi bu sayede daha 
heyecanlı bir hale geliyor.

AERODİNAMİK AVANTAJ Q50’nin gövdesi hava 
akışını aracın üst, alt ve çevresinde 
yönlendirerek oldukça etkili bir bastırma kuvveti 
oluşturuyor.. Aracın altındaki basıncı ve 
üzerindeki “emme” etkisini en aza indiren 
tasarım, ön ve arka kısımda sıfır kaldırma 
kuvveti sağlıyor. Bu şekilde daha yüksek 
hızlarda rüzgar türbülansı etkisi azaltılarak, 
aracı daha etkili biçimde kontrol etmeniz ve
yolla daha güçlü bir bağlantı kurmanız 
sağlanıyor.

DAHA SERİ VİTES DEĞİŞİMİ Vites küçültmek için 
magnezyum vites kolunu  kullandığınızda, Vites 
Düşürme Devir Eşleştiricisi devreye girerek 
motoru yeni vites için hazırlıyor. Daha üstün 
stabilite ve daha istikrarlı motor gücü için 
pürüzsüz vites değişimi sağlayarak uzman bir 
performans sürüşü deneyimi sunuyor.

DAHA HASSAS FREN PERFORMANSI Q50’nin 
performansı spor frenlerle birlikte daha
tahmin edilebilir hale getirildi. Daha üstün 
performanslarıyla hızın daha seri ve güvenli 
biçimde azaltılmasını sağlıyorlar.

96
FARKLI
AYAR



GÖRÜŞÜN AKILLI YOLU Adaptif Bi-Xenon Far 
Sistemi (AFS) sadece önünüzü değil, aynı 
zamanda etrafı da aydınlatır. Direksiyon yönüne 
göre farları köşelere doğru yönlendirir. Q50 
aynı zamanda, gece sürüşü esnasında karşıdan 
gelen araçlar yaklaştığında uzun farları otomatik 
olarak kısan Uzun Far Yardımı Teknolojisini de 
barındırır. (opsiyonel olarak mevcut).

GÜVENLİ MESAFE Mesafe Kontrol Yardımı (DCA) 
önünüzdeki araçla olan mesafeyi takip etmek 
için radarı kullanır ve güvenli bir takip mesafesi 
sağlamanıza yardımcı olur. Takip mesafeniz aşırı 
daralırsa, siz gaz pedalını bırakırken sistem 
otomatik olarak fren uygular ve fren yapmanız 
gerekiyorsa sizi uyarır. Diğer araca yaklaşırken 
ayağınız hala gaz pedalı üzerindeyse, sistem 
pedalı yukarı doğru iterek pedalı bırakmanıza 
yardımcı olur.

TRAFİKTE KOLAYLIK Akıllı Hız Sabitleyici (ICC) 
(Tam Hız Aralığı) istediğiniz hızı belirlemenize 
imkan verir ve yavaşlayan trafikte aracınızı 
otomatik olarak yavaşlatır, hatta tamamen dur-
durabilir. Daha sonra trafik yeniden 
ilerlemeye başladığında önceden belirlediğiniz 
hıza tekrar çıkar. Bu ileri görüşlü yeniliğe ve 
sunduğu kişisel kolaylığa tek bir düğmeye 
basarak ulaşılabilir.

ÇEVRE GÖRÜŞ MONITÖRÜ (AVM) Ön ve Arka Sonar 
Sistem ve Hareket Eden Nesne Tespit Sistemiyle 
birlikte aracı park ederken mükemmel farkın-
dalık sağlar. Üstteki 360° görüş simülasyonunda 
aracınızın etrafındaki nesneler net biçimde 
gösterilir. Ve yakınlarınızda hareket eden 
herhangi bir nesne tespit edildiğinde sistem sizi 
uyarır. Bu sistem etrafınızı sezgisel olarak 
kontrol etmenizi ve aynı zamanda içinizin rahat 
olmasını sağlar.

MÜZİK ZİYAFETİ Yeni nesil BOSE® Premium ses 
sistemi, her türlü müziğe derinlik katan 10 inçlik 
subwoofer olmak üzere 14 bağımsız hoparlöre 
sahip. Konumlandırılmaları ve ses çıkışları, 
Q50’nin iç alanındaki gürültü ve bozulmayı 
filtrelemek ve sizi oldukça zengin ve gerçekçi 
bir ses kalitesiyle buluşturmak için özellikle 
tasarlandı.

INFINITI AKILLI ANAHTAR aracınızı sizin için 
otomatik olarak ayarlar. Sürücü koltuğundan 
navigasyon tercihlerinize, klima kontrolünden 
ses ve performans ayarlarınıza kadar her şey 
istediğiniz gibi belirlenir.

EĞLENCE/BİLGİ
Infiniti InSuite™’in gelişmiş teknolojileri basitleştirip 
ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ederek dünya ile olan 
bağlantınızı sağlar.

DOKUNMATİK TEKNOLOJİ Infiniti InTouch, aracınızdaki 
sistemlerin kontrolünü sağlıyor ve favori uygulamalarınızı 
parmak uçlarınıza getiriyor. Çift dokunmatik ekran ara 
yüzü klimayı ayarlamanıza, Google® araması yapmanıza, 
sosyal medyaya göz atmanıza veya oldukça geniş bir 
konfor veya kolaylık ayarı seçeneklerine erişmenize 
olanak sağlıyor. Üstelik hepsi de aynı şık ara yüzden 
yapılıyor. Ve Infiniti InTuition™’ı ayarladığınız takdirde, 
sizin kişisel uygulama seçeneklerinizi hatırlayarak her 
zaman seçtiğiniz uygulamaların görünmesini sağlıyor.

8”
ÜST

7”
ALT

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ÇİFT DOKUNMATİK EKRAN



KORUMA

HER ZAMAN TETİKTE Önden Çarpışma Uyarısı 
(FCW)1  çarpışma sebebi görüş alanınız dışında 
olsa bile olası bir çarpışma durumunda sizi 
uyarır. Sadece doğrudan sizin önünüzdeki 
aracın değil, aynı zamanda onun önündeki 
aracın da size göre hızını sürekli takip ve 
analiz etmek için radarı kullanır. Bu araçlardan 
herhangi birine yaklaşma hızınız güvenli 
sınırları aştığında bir uyarı verir ve 
konumunuzu sabitlemek için emniyet 
kemerini sıkılaştırır.

KÖR NOKTALAR Kör Nokta Müdahale™ Sistemi yan 
şeritte kör nokta alanına giren bir araç hakkında           
size uyarı vermek için sensörleri kullanır ve 
kaçmanıza yardımcı olur. İlk önce uyarı ışığı yanar, 
dolu şeride doğru hareket etmeye başlarsanız bir 
uyarı sesi verilir. Aracı, sürmekte olduğunuz şeride 
ortalamanıza yardım etmek için sistem fren uygular. 

ŞERİTTE KALMAK Şerit Takip Uyarısı (LDW) ve 
Şerit İhlali Engelleme (LDP) Sistemi, sinyal 
verilmediği halde seyredilen şeritten ayrılma 
durumunu takip etmek için bir kamera kullanır ve 
bu durum tespit edilirse sizi sesli olarak uyarır. 
Şeritten ayrılma durumu devam ederse bu kez 
Şeritten Ayrılma Önleyici Sistemi devreye girerek 
aracı hafifçe uygun şeride almanıza yardımcı olur.

KORUMAYA HAZIR Belli fren koşulları altında, 
Q50 otomatik olarak ön koltuklardaki emniyet 
kemerlerini sıkılaştırarak konumunuzu 
sabitlemenize yardımcı olur ve hava yastıkları 
gibi diğer koruma önlemlerinin verimliliğini 
maksimize eder.

ZARARIN AZALTILMASI Ön Acil Fren 
sistemi önünüzdeki alanı tarayarak 
kaçınılamayacak bir çarpışma olup 
olmadığını kontrol eder.  Olası bir 
kaza durumu tespit edildiğinde sistem 
sürücüyü uyarır ve hızı düşürüp zararı 
azaltmak için otomatik olarak fren yapar 
ve sürücü emniyet kemerini sıkılaştırır.

DAHA GÜVENLİ GERİ SÜRÜŞ Dünyada bir ilk olan 
Infiniti Geri Sürüş Çarpışma Müdahalesi (BCI) geri 
sürüş esnasında her iki taraftan gelebilecek olan 
araçları tespit etmek için gelişmiş bir sensör seti 
kullanır. Bir araç tespit edildiğinde sistem sizi 
uyarır – önce bir uyarı ışığı yanar ve daha sonra bir 
uyarı sesi duyulur. Sistem çarpışmayı önlemek için 
otomatik olarak fren bile yapabilir.

Infiniti Dinamik Güvenlik Kalkanı (DSS) konsepti – kapsamlı 
güvenlik anlayışımız – koşulları gözlemlemek, bir çarpışmadan 
kaçınmak ve bir kaza durumunda sizin ve yolcuların korunmasına 
yardımcı olmak için katmanlı teknolojilere sahip.



RENK VE JANT

GÖVDE RENKLERİ (KOD)

JANTLAR JANTLAR  

İÇ ALAN RENKLERİ (KOD) İÇ ALAN DÖŞEMELERİ

Işık ve açıya göre değişen tonlar, kendine özgü enerjisi ve 
mevsimlerin tonlarını yansıtan uyumlu iç ve dış renkler, çizilmeye 
dayanıklı boya’nın daha uzun süre mükemmel kalan dayanıklılığı…
Bunlar, Infiniti’nin duyguları ifade etmek, güven hissi uyandırmak 
ve bir aracın özünü şekillendirmek için kullandığı yöntemlerden 
sadece birkaç tanesi…
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Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş., Boyalı Köşk Sokak No:4/1 Bebek-İstanbul

Bu broşür sadece tanıtıcı ve bilgilendirici amaçlar doğrultusundadır. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. tarafından değiştirilebilir ve herhangi bir teklif, 
temsil veya garanti (açık veya ima edilen) oluşturmamaktadır. Bir satın alma kararından önce, ilgili kişiler bu broşürde verilen bilgilerin doğruluğunu ve bahsi geçen 
araçla ilişkisini doğrulamak için INFINITI Center ile irtibata geçmelilerdir. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. fiyat, renk, malzeme, 
ekipman, özellik ve modellerde önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma ve model veya ekipman üretimini durdurma hakkını saklı tutar. Ürün gelişiminin sürekli 
olması ve diğer üretim öncesi ve sonrası etkenler dolayısıyla asıl araç, malzemeler ve özellikler bu broşürden farklılık gösterebilir. Bazı araçlar opsiyonel ekipmanla 
birlikte gösterilmiştir. Kesin doğruluk için asıl aracı görünüz. Belli model ve ekipmanın mevcudiyet ve teslimat süreleri değişiklik gösterebilir. Özellikler, seçenekler 
ve aksesuarlar diğer ülkelerde farklılık gösterebilir. Mevcudiyet, seçenekler veya aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Infiniti Merkezinizle iletişime 
geçin.
 
1 FCW Önden Çarpışma Uyarısı bir çarpışma oluşmadan önce sizi uyarmak amacıyla tasarlanmıştır; bir çarpışmayı önleyemez. Hız sınırlamaları geçerlidir. Aracı 
her zaman dikkatli kullanın. 

Infiniti, burada sunulan renklerin asıl araç renklerine olabildiğince yakın olmalarını sağlamak için gereken dikkati göstermiştir. Yazdırma süreci ve gün ışığı, florasan 
veya akkor ışık altında incelenmelerine bağlı olarak renkler az miktarda değişim olabilir. Asıl renkleri lütfen INFINITI Center ile görüşünüz.



ORİJİNAL INFINITI AKSESUARLARI
Bir Infiniti aracın oluşturulmasında uygulanan titiz 
standartlar Orijinal Infiniti Aksesuarlarının tasarım ve 
üretim sürecinde de geçerlidir. 

GÖSTERİLEN AKSESUARLAR, gece siyahı ızgara, yük 
taşıyıcısı, tavan kutusu, karşılama lambası.

EŞİK KORUMALARI Paslanmaz çelik 
panellerden oluşan “Infiniti” aydınlatmalı 
eşik korumaları giriş alanına spor ve şık bir 
görünüm kazandırır.  Çift halinde sunulan 
bu kit, giriş alanını zenginleştirir ve boyayı 
korur.

BAGAJ HAVUZU Dayanıklı ve esnek 
malzemeden yapılan, katlanabilir bagaj 
kutusu sürüş esnasında kişisel eşyalarınızı 
saklamanıza yardımcı olur. 

ARKA SPOYLER Kusursuz uyum için 
tasarlanmış, kasa rengiyle uyumlu spoil-
er aracınıza sportif ve aerodinamik bir 
görünüm kazandırır.

ÇEKİ DEMİRİ En yüksek güvenlik ve 
işlevsellik taleplerini karşılamak için 
test edilen çeki demiri, ihtiyaçlarınızı 
istediğiniz her yere götürmenize imkan 
sağlar. Aracın gövdesine entegre edilmiştir 
ve 1.5 tonluk onaylı çekme kapasitesine 
sahiptir. Çekme çubuğu ihtiyaç 
duyulmadığında kolayca çıkartılabilir.

PASPASLAR Üzerlerinde şık birer model 
amblemi bulunan bu özel tasarım paspaslar, 
Q50’nizin şık ve lüks görünümüne kusursuz 
biçimde uyum sağlar. Bir güvenlik 
kancasıyla sabitlenmiş bu kir önleyici 
paspaslar her zaman en iyi durumda 
kalırlar.

* Tedarik için lütfen Infiniti Center ile iletişime geçin.



Mutlak lüks, kusursuzluktan daha fazlasıdır. İçinizde 
özel bir his oluşturan, bağımsız keyif duygusudur. Infiniti 
olarak biz, mantığın arka koltuğa geçip duygunun ( saf ve 
içgüdüsel ) hakim olması gerektiği bazı anlar olduğuna 
inanıyoruz. Somut unsurlar da kuşkusuz önemli: Akıcı 
hatlar; derinin kokusu; motorun vahşi kükremesi. İlk kez 
1989’da yaratılan Infiniti, şimdi model gamında sedan, 
coupé, cabrio, crossover ve SUV versiyonlar bulunduruyor 
ve dünya genelinde 50 ülkede yer alıyor.

Infiniti geleneklere meydan okuyan, ayrıntıya neredeyse 
takıntı düzeyinde verilen önemle yaratılan karşı 
konulamaz ve kışkırtıcı otomobilleriyle seçkin kategoride 
saygın bir marka haline geldi. Mutlak hassasiyet, heyecan 
verici performans ve coşkulu sürüş deneyimine olan 
tutkumuz, Infiniti’nin 2011 yılında Red Bull Racing ile 
yaptığı ortaklıktan da anlaşılabilir. Bunların tümü, bir 
Infiniti sürmenin gerçekten özel bir deneyim olduğu 
hissine katkıda bulunuyor. 










