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Вірте у свої ідеї та втілюйте їх. Покажіть світу. Забудьте про те, що скромність прикрашає. Заявіть про себе ефектно 
із абсолютно новим крос-купе INFINITI QX55. Цей автомобіль не дозволить вашим ідеям загубитися.

Він — проєкція вашої індивідуальності. І він так само прекрасний.

 ІДЕЯ В ЦЕНТРІ УВАГИ
^  КОЛЕСА 
Спеціально для цієї моделі розроблено 
легкосплавні диски чорного кольору. В комплекті 
з літніми шинами RunFlat 255/45/20.

^ ЛІНІЇ, ЩО СТВОРЮЮТЬ СТИЛЬ 
INFINITI QX55 сміливо виходить за межі очікувань 
та поєднує стилі, які здаються несумісними.
Це місткість і комфорт міського
кросовера у зовнішності спорткупе.

^  МИСТЕЦТВО В ДЕТАЛЯХ  
Решітка радіатора INFINITI з подвійною аркою, 
виразні світлодіодні фари з чорними елементами 
окантовки протитуманних ліхтарів, темні колісні диски, 
чорні накладки на дзеркала, спойлер на даху та задні 
ліхтарі у вигляді клавіш піаніно, що складаються 
із 45 окремих світлодіодів, — всі ці деталі вирізняють 
автомобіль серед інших.

КОЛЬОРИ КУЗОВА1

КРЕМОВИЙ (QAB) 

ПЕРЛАМУТР

СІРИЙ (KAD) 

МЕТАЛІК

ДИНАМІЧНИЙ ЧЕРВОНИЙ (NBA) 

 СПЕЦІАЛЬНИЙ МЕТАЛІК

СИНІЙ (BW5) 

ПЕРЛАМУТР

ЧОРНИЙ (KH3)

СРІБЛЯСТИЙ (K23) 

МЕТАЛІК

ДИМЧАСТИЙ СІРИЙ (KBZ)

МЕТАЛІК

ЧОРНИЙ (GAT)  

МЕТАЛІК

1 Наявність кольорів можна перевірити на сайті 
www.infiniti.ua або в офіційних дилерських центрах 
INFINITI в Україні.



ПОДОРОЖ У МИТІ
Продовжуючи цілісні лінії кузова, центральна консоль плавно переходить у підлокітник1, 

а далі — в сидіння. Сидіння оздоблено м'якою, але разом із тим стійкою до зношення екошкірою2. 
Уздовж оздоблення – контрастне прострочування. Збалансовані кольори салону транслюють спокій 

та комфорт. Керуйте поїздкою в оточенні продуманого дизайну.

КОЛЬОРИ САЛОНУ

Ми зробили все можливе, щоб кольори зразків, 
представлені в цій брошурі, максимально 
відповідали реальним кольорам автомобілів. 
Проте зразки можуть дещо відрізнятися через 
особливості друку та типу освітлення: денного 
або штучного. Щоб подивитися на реальні 
кольори автомобілів, будь ласка, відвідайте 
найближчий офіційний дилерський центр 
INFINITI в Україні.

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

ДИЗАЙН СИДІНЬ   
Сидіння, натхненні дослідженнями NASA.
Спеціальна форма знижує навантаження на спину 
і стегна, а розумна система налаштувань і клімат-
контроль допоможуть отримати максимальне 
задоволення від керування.

ЧОРНИЙ

СІРИЙ З ЧОРНИМ

ВСТАВКИ З ТЕМНОГО АЛЮМІНІЮ

1 Підлокітники виконані з екошкіри у всіх комплектаціях. 2 Залежно від комплектації сидіння виконані з еко- або натуральної шкіри. З натуральної шкіри виконані тільки лицьові поверхні сидінь. 3 Зазначені опції доступні не у всіх комплектаціях. Будь ласка, відвідайте 
найближчий офіційний дилерський центр INFINITI. 4 Apple CarPlay® і Siri® є товарними знаками Apple Inc. 5 Android Auto™ та Google Карти є товарними знаками компанії Google LLC. 

^  APPLE CARPLAY®4 ТА ANDROID AUTO™5 
Завдяки підтримці Apple CarPlay® 4 і Android 
Auto™ 5 ви зможете зосередитися на русі, 
не перериваючи віртуальне життя.
Декілька дотиків в налаштуваннях — 
і додатки відобразяться на дисплеї автомобіля. 
Ваша поїздка стане ще комфортнішою.

^  ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КЛІМАТ 
Залежно від обраної комплектації 3-зонний 
або 2-зонний клімат-контроль автоматично 
підтримує встановлену температуру для різних зон 
салону. Система обладнана салонним фільтром і 
автоматичною рециркуляцією повітря.

^  МІНІМАЛІЗМ В ДІЇ 
Вишукане поєднання форми і функціональності 
підкреслює автентичний дизайн. 
Логотип INFINITI на задній частині автомобіля — 
це не лише елегантний та впізнаваний підпис 
бренду, але одночасно і кнопка для відкриття 
багажника.

ГАРМОНІЯ ЗВУКУ ТА СПОКОЮ  
Аудіосистема Bose® використовує звук 
16 динаміків3 для генерації акустично
протилежних звукових хвиль, зменшуючи
небажаний шум.



  ПОБАЧИТИ ВСЕ  
Система кругового огляду1 із функцією
розпізнавання рухомих об'єктів
дозволяє вам впевнено маневрувати на
обмеженому просторі парковки. 
На центральному дисплеї ви бачите 
автомобіль і оточуючі об'єкти з верхньої точки.

  ДВИГУН VC-TURBO   
Перший в світі двигун зі змінним ступенем стиснення. 
Технологічний прорив серед двигунів внутрішнього 
згоряння. VC-Turbo безперервно змінює ступінь 
стиснення, щоб знайти баланс між потужністю 
і витратою пального. Потужність і ефективність 
ідеально поєднані в INFINITI QX55.

1 Зазначені опції доступні не у всіх комплектаціях. Будь ласка, відвідайте найближчий офіційний дилерський центр INFINITI. Системи активної безпеки INFINITI 
є допоміжними системами і не запобігають аваріям та зіткненням з іншими автомобілями, в тому числі через недбалість або застосування небезпечних
прийомів керування; вони також не можуть виявити кожен об'єкт або автомобіль, що знаходиться поблизу; за безпеку руху завжди відповідає водій.
2 Зазначені опції доступні не у всіх комплектаціях. Будь ласка, відвідайте найближчий дилерський центр INFINITI. Android Auto™ і Google Карти 
є товарними знаками компанії Google LLC. Apple CarPlay®, і Siri® є товарними знаками Apple Inc.

ВІДЧУЙТЕ НЕВИДИМЕ  
Система контролю сліпих зон1 використовує
датчики, які реєструють автомобілі в сліпих 
зонах. Спершу загоряється попереджувальний 
сигнал на передніх стійках. Якщо ви продовжуєте 
наближатися до об'єкта, то лунає звуковий сигнал. 
Потім підключається система рульового управління, 
спрямовуючи зусилля на запобігання зіткненню.

ТРИМАЙТЕСЯ У ТРАФІКУ
Виберіть бажану швидкість, 
і інтелектуальний круїз-контроль1 буде
підтримувати її, коли шлях вільний. Якщо ви 
рухаєтеся в щільному потоці, він автоматично 
знизить швидкість аж до повної зупинки.

НА ВІРНОМУ ШЛЯХУ  
Ви легко знайдете дорогу, де б ви не опинилися — 
на жвавій вулиці або в незнайомому місці. 
Вбудована навігаційна система2, Android Auto™ 2 
або Apple CarPlay® 2 не дозволять вам заблукати: 
до початку поїздки виберіть пункт призначення 
і пориньте у подорож.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ВАШОГО КУРСУ  
Система попередження і запобігання виїзду 
зі смуги руху1 постійно відстежує дорожню 
розмітку і подає сигнал, якщо автомобіль 
відхиляється в сторону. Якщо ви продовжите 
неконтрольований з’їзд зі смуги, система
поверне автомобіль у смугу.

БЕЗДОГАННА КЕРОВАНІСТЬ  
Полегшена міцна конструкція кузова і посилена 
підвіска разом забезпечують відмінну стійкість на 
дорозі і контрольовану плавність ходу. 
INFINITI QX55 чітко вловлює і швидко реагує 
на рухи керма, при цьому мінімізує рівень вібрації 
або поштовхів, що дозволяє вам з комфортом
оминати нерівності дороги.

ПОВНИЙ ПРИВОД 
Інтелектуальна система повного приводу
перерозподіляє крутний момент на задні колеса 
в діапазоні від 0 до 50%, що дозволяє зберігати 
керованість в різних дорожніх ситуаціях.

КЕРУВАННЯ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ   
Відчуйте драйв маневрів і поворотів.
Чутлива до швидкості автомобіля рульова система 
на низькій швидкості підсилює керованість, 
а на високій — посилає меншу силу до керма. 
Це дозволяє відчути неймовірну свободу і 
водночас постійний контроль над дорогою.
 
 

СИСТЕМА ВИБОРУ РЕЖИМІВ КЕРУВАННЯ   
Система дозволяє встановити унікальне поєднання 
налаштувань двигуна, підвіски і рульового 
управління. На центральній консолі водій може 
вибрати один з чотирьох доступних режимів 
(Стандарт, Спорт, Еко і Персональний).



ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗАПУСК ДВИГУНА (ОПЦІЯ)

ЯСКРАВІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ 
760 ЛЮМЕН ІЗ АВТОРЕГУЛЮВАННЯМ

КНОПКА ВІДКРИТТЯ БАГАЖНИКА 
І КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ, 
ІНТЕГРОВАНІ В ЛОГОТИП

ЗАДНІ ЛІХТАРІ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ 
ІЗ 45 ОКРЕМИХ СВІТЛОДІОДІВ



ВИСОКИЙ ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ 
СПОРТИВНОГО КРОСОВЕРА — 219 ММ ТОНОВАНЕ СКЛО 

ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ ТА БАГАЖНИКА 

20-ДЮЙМОВІ КОЛІСНІ ДИСКИ 
ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

ДВЕРІ БАГАЖНИКА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ — 
ЗАКРИТТЯ І БЛОКУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ ОДНИМ НАТИСКАННЯМ

КУЗОВ З ЛЕГКОЇ МІЦНОЇ СТАЛІ, 
ЩО ВИТРИМУЄ МЕХАНІЧНЕ НАПРУЖЕННЯ ДО 980 МПА

ОБ’ЄМ БАГАЖНИКА — 555 Л



ЧОРНЕ ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛІ

ДВА КОЛЬОРОВИХ 
СЕНСОРНИХ ДИСПЛЕЇ 

7 ТА 8 ДЮЙМІВ

4 РЕЖИМИ КЕРУВАННЯ:
СТАНДАРТ, ЕКО, СПОРТ, ПЕРСОНАЛЬНИЙ

АВТОМАТИЧНА БЕЗСТУПІНЧАТА ТРАНСМІСІЯ
З ЕЛЕКТРОННОЮ СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ

ЕРГОНОМІЧНА ФОРМА СИДІНЬ ІЗ ПІДТРИМКОЮ ХРЕБТА І МОЖЛИВІСТЮ 
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ 

ПРОСТІР ДЛЯ НІГ ВІД 370 ДО 801 ММ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЛАШТУВАНЬ СИДІНЬ



КОМПЛЕК ТАЦІЇ  І  ПАКЕТИ ОПЦІЙ
QX55 LUXE1

QX55 ESSENTIAL3

ТЕХНІКА

• Бензиновий двигун 2.0L VC-Turbo із змінними 
фазами газорозподілу і турбонаддувом, 
потужність 249 к. с.

• Інтелектуальна система повного приводу
• Варіатор з режимом ручного перемикання
• Електронне управління трансмісією з підрульовими 

перемикачами передач
• Електричне стоянкове гальмо
• Система активного посилення звуку двигуна

БЕЗПЕКА
• Антиблокувальна гальмівна система
• Електронна система розподілу гальмівних зусиль
• Система динамічної стабілізації автомобіля
• Система допомоги при старті на підйомі
• Система допомоги при екстреному гальмуванні
• Протибуксувальна система
• Камера заднього виду
• Передні і задні датчики паркування
• Система контролю тиску в шинах з індикацією тиску 

в кожному колесі
• Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
• Система безпеки автомобіля з іммобілайзером, 

сигналізацією і датчиком об'єму
• 8 подушок безпеки (подвійна фронтальна подушка 

для водія, фронтальна для переднього пасажира, 
подушки для захисту колін, передні бічні 
подушки і шторки безпеки)

• 3-точкові паски безпеки з регулюванням 
верхньої точки кріплення по висоті, обмежувачем 
навантаження і переднатяжним пристроєм

• Нагадування для передніх і задніх пасків безпеки
• Система кріплень для дитячого сидіння ISOFIX

КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
• Маршрутний комп'ютер і багатофункціональний 

дисплей 7 дюймів
• Два кольорових сенсорних дисплеї з високою 

роздільною здатністю на центральній консолі, 
8 і 7 дюймів

• Система вибору режимів керування
• Мультифункціональне кермо із оздобленням 

з натуральної шкіри, кнопками перемикання функцій 
і механічним регулюванням рульової колонки

• Електропідсилювач керма
• Система безконтактного відкриття 

передніх дверей

• Безключовий запуск двигуна
• Сонцезахисні козирки із дзеркалом, підсвічуванням, 

тримачем для карт, подовжувачем
• Мультимедійна система INFINITI InTouch™ нового 

покоління (з підтримкою Android Auto™ і Apple CarPlay®2)
• Система Bluetooth + 4 порти USB

ОГЛЯД
• Скло із зеленуватим затемненням
• Обігрів вітрового скла у зоні щіток
• Обігрів заднього скла з таймером
• Бічні дзеркала в кольорі кузова з електроприводом 

регулювань, обігрівом і автоматичним складанням
• Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду 

з механічним регулюванням затемнення
• Світлодіодні фари і денні ходові вогні 

з авторегулюванням (LED)
• Світлодіодні задні ліхтарі (LED)
• Задні протитуманні ліхтарі
• Омивачі фар
• Склоочисники з переривчастим режимом роботи, 

що залежить від швидкості руху
• Склоочисники заднього скла з переривчастим режимом 

роботи

ЕКСТЕР'ЄР
• Рейлінги на даху
• Подвійні вихлопні труби
• Задній і передній бампери в кольорі кузова
• Двері багажника з електроприводом
• Капот з газовими амортизаторами
• Накладки на дзеркала чорного кольору

ІНТЕР'ЄР
• Активна система шумозаглушення
• Розетки 12 В x 3
• Містке відділення для зберігання речей 

в центральній консолі
• Шторка багажника
• 4 підстаканники (для першого ряду x 2, 

для другого ряду x 2)
• Сітка для зберігання речей в багажнику
• Накладки на пороги
• Інтелектуальний чіп-ключ
• Двозонний автоматичний клімат-контроль
• Вітальне освітлення (світлодіодне 

підсвічування салону)
• Підсвічування багажного відділення

Додатково до стандартного устаткування QX55 2.0 LUXE1:

БЕЗПЕКА
• Датчик дощу
• Система кругового огляду
• Система виявлення об'єктів, що наближаються

КОМФОРТ
• Дистанційний запуск двигуна
• Трьохзонний автоматичний клімат-контроль
• Інтерактивна навігаційна система INFINITI
• Рульова колонка з електроприводом регулювань 

і пам'яттю налаштувань водія
• Бічні дзеркала з електроприводом регулювання 

і складання, обігрівом і пам'яттю налаштувань
• Кермо з обігрівом 
• Передні сидіння з пам'яттю налаштувань положення
• Оздоблення сидінь натуральною шкірою4

 
АУДІО
• Аудіосистема Bose® з 16 динаміками

+    Пакет опцій:  1  2

СИДІННЯ
• Електрорегулювання сидіння водія 

в 10 напрямках, переднього пасажира — в 8 напрямках
• Оздоблення сидінь екошкірою
• Сидіння другого ряду з центральним підлокітником, 

що складаються в пропорції 60:40, зсувні
• Підігрів передніх сидінь
• Активні підголівники: 2 передніх, 3 задніх

АУДІО
• AM / FM-аудіосистема з CD-плеєром і 6 динаміками
• Антена «акулячий плавник» з підтримкою 

радіодіапазонів AM / FM

КОЛЕСА І ДИСКИ
• Легкосплавні диски 20", літні шини розміром 255/45

ПАКЕТ ОПЦІЙ

1    PROASSIST5

• Система адаптивного освітлення дороги
• Проєкційний дисплей на лобовому склі
• Інтелектуальна система управління дальнім світлом
• Інтелектуальний круїз-контроль з управлінням на кермі
Системи активної безпеки INFINITI6:
• Система підтримки дистанції до автомобіля, що попереду
• Попередження про знаходження об'єкта в "сліпій зоні"
• Попередження про можливе зіткнення 

при русі заднім ходом
• Система попередження про виїзд зі смуги руху
• Система попередження про можливе зіткнення спереду
• Інтелектуальна система допомоги при екстреному 

гальмуванні з функцією розпізнавання пішоходів 

2    PROACTIVE7 

• Включає опції пакета PROASSIST5

• Адаптивна електронна система рульового управління
• Запобігання наїзду на перешкоду при русі заднім ходом
• Запобігання виїзду зі смуги руху
• Запобігання зіткнень в "сліпій зоні"

1 ЛЮКС. 2 Android Auto™ і Google Карти є товарними знаками компанії Google LLC. Apple CarPlay® і Siri® є товарними знаками Apple Inc. 3 ЕССЕНШЛ. 4 Сидіння в залежності від комплектації виконані з еко- або натуральної 
шкіри. З натуральної шкіри виконані тільки лицьові поверхні сидінь. 5 ПРОАССІСТ. 6 Системи активної безпеки INFINITI є допоміжними системами і не запобігають аварії і зіткненню з іншими автомобілями, в тому числі 
через недбалість або застосування небезпечних прийомів керування; вони також не можуть виявити кожен об'єкт або автомобіль, що знаходиться поблизу; за безпеку руху завжди відповідає водій. 7 ПРОЕКТІВ.



ДВИГУН

Тип двигуна Бензиновий

Циліндри VC-Turbo, 4

Об’єм, см3 1970–1997

Ступінь стиснення 8.0–14.0

Газорозподільчий механізм 16 клапанів (DIG + MPI) DOHC

Потужність, кВт (к.с.) @ об/хв 183 (249) @ 5600

Крутний момент, Нм @ об/хв 380 @ 4400

Трансмісія Гідромеханічна

Привод Інтелектуальний повний привод (AWD)

СО2  EURO6

ХОДОВА ЧАСТИНА

ПІДВІСКА

Спереду Незалежна, пружинна, типу McPherson™, зі стабілізатором поперечної стійкості

Ззаду Незалежна, пружинна, багатоважільна, 
з гідравлічними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості

ГАЛЬМА

Спереду Дискові вентильовані

Розмір, мм 330x34

Ззаду Дискові вентильовані

Розмір, мм 308x16

КОЛЕСА
Шини BRIDGESTONE ALENZA 001, RunFlat

Розмір 255/45/20

ДИНАМІКА

Максимальна швидкість, км/год 220

Розгін 0–100 км/год 7,5

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, л/100 км

Місто 10,7

Траса 7,6

Комбінований 8,7

МІСТКІСТЬ І ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ

Місткість, чол. 5

Споряджена маса версії LUXE1 / ESSENTIAL2 , кг 1854 / 1871

Об’єм багажника, л 555

Ємність паливного бака, л 60

ТЕХНІЧНІ Х АРАК ТЕРИС ТИКИ

4732

2800

ГАБАРИТИ

Довжина, мм 4732

Ширина, мм 1903

Висота, мм 1622

Колісна база, мм 2800

Ширина передньої колії, мм 1625 (20”)

Ширина задньої колії, мм 1620 (20”)

Діаметр розвороту, м 11,2

1 ЛЮКС. 2 ЕССЕНШЛ.

1625 / 1620

1903

1622



Ми схожі на вас. Ми не боїмося вийти за межі зони комфорту. Нам недостатньо вдосконалювати машини,
ми прагнемо більшого — створювати автомобілі, що відкривають перед людиною нові можливості.

Ми розробляємо технології та вражаючий дизайн, що загострюють ваші почуття і пробуджують емоції. 
Ми робимо автомобілі, за кермом яких ви відчуваєте життя на повну.



ЗАЛИШАЙТЕСЬ НА ЗВ'ЯЗКУ
ВІДВІДАЙТЕ НАШ САЙТ І ОБЕРІТЬ СВІЙ INFINITI

www.infiniti.ua

ЗНАЙОМТЕСЯ З НАШИМИ АВТОМОБІЛЯМИ ТА БУДЬТЕ В КУРСІ НОВИН INFINITI
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Facebook.com/InfinitiUkraine

Cлужба клієнтської підтримки INFINITI 
0 800 303 306 (для дзвінків з України) 

+38 044 390 18 17 (для дзвінків з-за кордону)

Ця брошура призначена виключно для рекламних цілей. Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити правильність змісту цього видання на момент його надходження до друку. Під час створення цієї брошури використовувалися 
прототипи автомобілів, представлені на автомобільних виставках.  Відповідно до політики ТОВ "Ніссан Мотор Україна" про постійне вдосконалення своєї продукції, компанія залишає за собою право в будь-який час змінювати 

технічні характеристики та автомобілі, описані і показані в цьому виданні. Дилери Infiniti будуть проінформовані про такі зміни у найкоротші терміни. Останні відомості можна дізнатися в місцевому представництві Infiniti. 
З огляду на обмежені можливості обраного процесу друку, кольори у цій брошурі можуть дещо відрізнятися від фактичних кольорів кузова та оздоблювальних матеріалів у салоні автомобіля. 

Усі права захищені. Повне або часткове відтворення цієї брошури без письмового дозволу ТОВ "Ніссан Мотор Україна" заборонено. Товар сертифіковано.


