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СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
ТЕХНІКА
Паливний бак об'ємом 80 л
7-ступінчаста автоматична коробка передач з режимом ручного перемикання
Каталітичний нейтралізатор випускних газів Євро 6
2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 211 к.с.
Система Start&Stop
БЕЗПЕКА
Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD)
Система допомоги при екстреному гальмуванні (BA)
4-канальна антиблокувальна система (ABS)
Система динамічної стабілізації автомобіля (VDC)
Протибуксувальна система (TCS)
Система допомоги при старті на підйомі (HSA)
Система допомоги при проходженні поворотів
Система безпеки автомобіля з іммобілайзером та сигналізацією
6 подушок безпеки (передні для водія і пасажира, передні бокові, шторки)
Система ISOFIX (нижче розташування кріплень і ременів для дитини)
Пристрій дистанційного відкриття кришки багажника в екстрених випадках
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Система контролю тиску в шинах (TPMS)
Круїз-контроль з управлінням на кермі
Обмежувач швидкості
Нагадування для передніх і задніх ременів безпеки
ІНТЕР'ЄР
Салон на 5 місць
Преміальне оздоблення панелі приладів із подвійною строчкою
Автоматичний двозонний клімат-контроль
Спортивне мультифункціональне кермо, оздоблене натуральною шкірою
Ручне налаштування колонки керма
Датчик зовнішньої температури
Важіль перемикання передач, оздоблений натуральною шкірою
Живлення приводу скла дверей протягом 45 секунд після зупинки двигуна
Замки дверей з електроприводом
Футляр для окулярів від сонця
Подвійні передні і задні підстаканники
Передній підлокітник з ємністю для зберігання речей
Вихід розетки 12 В в центральній консолі
Задній центральний підлокітник з тримачем для напоїв
Світловий індикатор попередження про незакриті двері багажника
Сонцезахисні щитки із дзеркалом та підсвіткою (для водія і переднього пасажира)
Оздоблення порогів дверей алюмінієм

ВІДКРИЙТЕ РІЗНОМАНІТНІСТЬ
ТЕХНОЛОГІЙ PROPILOT

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАЇЗДУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ В "СЛІПІЙ
ЗОНІ"

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИХІД ЗІ
СМУГИ РУХУ

ЕКСТРЕНЕ ГАЛЬМУВАННЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ

ЕКСТЕР'ЄР
Решітка радіатора з ефектним малюнком – об'ємними 3D-хвилями
Задній спойлер, інтегрований в кришку багажника
Ручки дверей в кольорі кузова
Бампери в кольорі кузова
Задній бампер з дифузором чорного кольору
Електропривод регулювання і складання зовнішніх дзеркал заднього виду
Бокові дзеркала в кольорі кузова із світлодіодними сигналами повороту
Хромоване оздоблення протитуманних фар
КОЛЕСА ТА ДИСКИ
18” легкосплавні диски у новому дизайні, 225/50RF18 95W шини Run Flat
ОГЛЯД
Галогенні фари та денні ходові вогні з авторегулюванням
Світлодіодні задні ліхтарі (LED)
Світлодіодні протитуманні ліхтарі (передні і задні)
Омивачі фар
Обігрів заднього скла з таймером
Скло з УФ-фільтром (вітрове – із зеленуватим затемненням)
Автоматичний режим вмикання ліхтарів

КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Подвійний сенсорний дисплей
Камера заднього виду
Бортовий комп'ютер
iPOD/USB + Bluetooth®
Аудіосистема з діапазонами AM / FM / CD, 6 динаміків
Авторегулювання гучності звуку залежно від швидкості руху
Оптітронні прилади з білим підсвічуванням
Контролер перемикання режимів автомобіля INFINITI Drive Mode Selector
Світловий індикатор попередження про незакриті двері багажника
Кнопка вмикання запалювання

СИДІННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ
Оздоблення інтер'єру алюмінієм Kacchu
Сидіння водія і переднього пасажира з механічним регулюванням
положення і поперекової опори
Підігрів передніх сидінь
Багажний отвір для перевезення лиж

INFINITI Q50 2.0 2021: ОПЦІЇ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Спеціальна ціна, грн з ПДВ, 2021*:
Колір кузова "металік", грн**
Кредит

PURE

LUXE

LUXE PROACTIVE

849 240

1 082 320
23 900
0 % на 36 місяців2

1 182 500

■

■

■

■

ІНТЕР'ЄР
Оздоблення сидінь тканиною

■

Оздоблення сидінь шкірою
Оздоблення інтер'єру алюмінієм Kacchu

■

Оздоблення інтер'єру деревом (клен)
Задні сидіння, що складаються в пропорції 40/60

■

Сигналізація з датчиком об'єму

■

КОМФОРТ
■

Датчики паркування спереду і ззаду + дисплей
Двозонний клімат-контроль

■

■

Двозонний клімат-контроль Plasma Cluster з мікрофільтрацією та вугільним
салонним фільтром для зменшення потрапляння сторонніх запахів і диму

■

ЕКСТЕР'ЄР
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Система Welcome Lighting (інтуїтивне освітлення) рівномірно підсвічує
автомобіль і простір навколо нього при наближенні та віддаленні від
автомобіля

■

■

Налаштування колонки керма з електроприводом

■

■

Поперекова підтримка водія з електрорегулюванням

■

■

Електрорегулювання сидінь з пам'яттю налаштувань

■

■

18” легкосплавні диски у новому дизайні, 225/50RF18 95W шини Run Flat

■

Pack 1 – ESSENTIAL
Інтерактивна навігація нового покоління INFINITI InTouch + інформація про
ситуацію на дорогах RDS-TMC
Світлодіодне переднє освітлення з авторегулюванням рівня нахилу фар
Pack 2 – SENSORY
Система контролю тиску повітря в шинах (TPMS) з індикацією тиску в кожному
колесі
Електропривод регулювання і складання зовнішніх дзеркал заднього виду з
обігрівом і синхронізацією
Пам'ять налаштувань двох варіантів положення сидіння водія, колонки керма і
зовнішніх дзеркал заднього виду, навігації та аудіосистеми з індивідуальними
брелоками системи I-Key

Pack 3 – PROASSIST
Система адаптивного освітлення дороги (AFS)

■

Система кругового огляду (AVM) + система виявлення об'єктів, що
наближаються (AOD) + система управління паркуванням

■

Pack 4 – PROPILOT ASSIST
Інтелектуальний круїз-контроль (ICC)

■

Система попередження і запобігання виходу зі смуги руху (LDPW)

■

Cистема попередження про наявність об'єкта в "сліпій зоні" (BSW) і запобігання
зіткненню (BSI)

■

Система попередження про можливе зіткнення (PFCW)

■

Система підтримки дистанції до транспортного засобу, що попереду (DCA)

■

Запобігання наїзду на перешкоди під час руху заднім ходом (BCI)

■

Система екстреного гальмування (FEB)

■

Функція передаварійного натягу ременів безпеки при екстреному гальмуванні

■

Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу ; * Ціни є рекомендованими і вказані станом на 04.04.22. Автомобілі 2021 року випуску ;
** Кольори Місячний Білий і Чорний - без націнки. *** Колір "Динамічний Червоний".

Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний в якості документа, що встановлює зобов' язання компанії «Ніссан Мотор Україна». Обладнання і комплектації
автомобілів можуть відрізнятися від наявних у дилерських центрах INFINITI в Україні. Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером INFINITI в Україні. Для
отримання інформації з приводу остаточної ціни звертайтеся до офіційних дилерів INFINITI в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ «Ніссан Мотор Україна» залишає за собою право змінювати ціну, специфікації,
зазначені в листівці, без попереднього повідомлення.
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2Ви

можете отримати кредит за програмою Infiniti Finance для придбання автомобіля Infiniti на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 36 місяців, перший внесок – 60% від вартості автомобіля, максимальна сума кредиту – 2 600 000
грн., процентна ставка – від 0,01% річних, одноразова комісія банку за видачу кредиту – 2,5% від суми кредиту, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. Обов'язкове придбання наступних послуг: страхування
КАСКО та ОСЦПВ лише в погодженій (рекомендованій) за програмою страховій компанії. Реальна процентна ставка становить від 13,52% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 36 місяці за процентною ставкою 0,01% річних, перший
внесок – 60% від вартості авто, ануїтетний графік погашення, страхування КАСКО – 5,83%, разова комісія за видачу кредиту – 2,5% від суми кредиту). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від
індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення
військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555 (дзвінки зі
стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів – згідно тарифів операторів зв’язку). Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків.
Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Пропозиція діє на постійній основі.

