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СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
ТЕХНІКА

ЕКСТЕР'ЄР

Використання платформи FM (Front Mid-ship), при якій двигун розташований позаду переднього моста
7-ступінчаста автоматична коробка передач з режимом ручного перемикання
Каталітичний нейтралізатор вихлопних газів Євро 6
Система Start&Stop
Система тиску в шинах (TPMS)

19 "легкосплавні колісні диски, літні шини 255/40 R19 Run Fla
Хромована декоративна решітка радіатора
Задній спойлер інтегрований в кришку багажника
Пофарбовані в колір кузова ручки дверей
Бампери, пофарбовані в колір кузова
Бічні молдинги, пофарбовані в колір кузова
Дві хромовані насадки на випускні труби
Склоочисник з режимом роботи, що залежать від швидкості руху автомобіля
Дзеркала заднього виду з електроприводом складання та підігрівом
Європейська сигналізація з іммобілайзером
Парктроніки спереду і ззаду
Спортивний передній бампер і пороги
Передні двері з функцією фіксації проміжних положень

БЕЗПЕКА
Пристрій дистанційного відкриття кришки багажника в екстрених випадках
Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD)
Система допомоги при екстреному гальмуванні (BA)
4-канальна антиблокувальна система (ABS)
Система динамічної стабілізації автомобіля (VDC)
Противобуксовочная система (TCS)
Центральний замок з ДУ
Вибір режиму відкриття тільки водійських дверей або всіх дверей
Блокування замків дверей від випадкового відкриття дітьми
Система поліпшених надувних подушок безпеки Infiniti (AABS)
Додаткові бічні надувні подушки
Встановлені на даху додаткові надувні шторки безпеки
Передні і задні підголовники для всіх пасажирів
Передні активні підголовники
3-точкові передні ремені безпеки з ELR / ALR
3-точкові задні ремені безпеки з ELR / ALR
Зсувний блок педалей
Карданний вал, що "ламається" допомагає зберегти цілісність пасажирського відсіку при серйозних зіткненнях
Система ISOFIX

ІНТЕР'ЄР

ОГЛЯД
Світлодіодне переднє освітлення (LED) з авторегулюванням рівня нахилу фар
Діодні передні протитуманні фари
Задні протитуманні фари
Задні ліхтарі на світлодіодах і лампи заднього ходу (LED)
Інтегровані в дзеркала світлодіодні повторювачі поворотів (LED)
Омивачі фар
Датчик дощу + датчик світла
Обігрівач заднього скла з таймером
Скло з УФ-фільтром (вітрове - з зеленуватим затемненням)

КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Круїз-контроль з управлінням на кермі
Інтерактивна навігація In Touch + система телематики
IPOD/USBx2 + Bluetooth
Авторегулировка гучності звуку залежно від швидкості руху
Змонтована на вітровому склі антена
Важіль перемикання передач з опліткою з натуральної шкіри
Контролер перемикання режимів автомобіля Infiniti Drive Mode Selector
Подвійний сенсорний дисплей
Система розпізнавання голосу

4-місний салон
Камера заднього виду
Підігрів лобового скла в районі двірників
Оздоблення стелі чорним кольором
Адаптивний 2-зонний клімат-контроль з мікрофільтрації і вугільним салонним фільтром
для зменшення попадання сторонніх запахів і диму
Датчик зовнішньої температури
Замки дверей з електроприводом
Зберігається протягом 45 секунд після зупинки двигуна живлення приводу стекол дверей
СИДІННЯ І ОБЛАШТУВАННЯ
Чіп-ключ Intelligent key + система безконтактного відкриття всіх дверей
Оббиті натуральною шкірою спортивні сидіння з електроприводом
Подвійні передні і задні підстаканники
Передні сидіння з підігрівом
Передній підлокітник з ємністю для зберігання речей і електричної розетки напругою 12В
Оздоблення салону вставками з алюмінію
Відкидний центральний підлокітник заднього сидіння з ємністю для зберігання речей
Повністю складаються задні сидіння
Зумер попередження про забуті в автомобілі ключи
Передні сидіння з функцією полегшеного доступу для пасажирів задніх сидінь
Зумер попередження про невимкнені фари
Індикатор попередження про незакриті двері багажника
Сонцезахисні козирьки з дзеркалом та підсвіткою (для водія і переднього пасажира)
Два підголівника задніх сидінь
Світлодіодний підсвічування "Аmbient lightning" салону в зоні дверей, простору для ніг водія і переднього пасажира, підстаканників
Кнопка включення запалювання
Мультифункціональне рульове колесо
Електричні склопідйомники двері водія з режимом одноразового натискання для підйому / опускання і автореверсом

INFINITI Q60 2020 МОДЕЛЬНИЙ РІК,ОПЦІЇ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Premium
Стандартна ціна, грн з ПДВ:*: 2021*
Спеціальні ціна, грн з ПДВ: 2021 при замовленні із ланцюга поставки*
Колір кузова "металік", грн **
Колір кузова "спеціальний металік", грн ***
Кредит:

1 141 110
1 057 410

24 000
33 500
Кредит 0% на 24 місяці

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Оббиті натуральною шкірою спортивні сидіння водія (з регулюванням у 8 напрямках, з електроприводом регулювання поперекової) опори й бічної підтримки та
переднього пасажира (з регулюванням у 8 напрямках і електроприводом)

■

Система пам'яті налаштувань положення сидіння водія, рульової колонки і зовнішніх дзеркал, синхронізованих з I-key

■

HI-FI Аудіосистема BOSE® Performance Series c 16 динаміками 340 Ватт

■

Інтерактивна навігація INFINITI InTouch з двома сенсорними дисплеями

■

ОГЛЯД
Світлодіодні передні фари з системою адаптивного освітлення (AFS)

■

Система Welcome Lighting (інтуїтивно освітлення), рівномірно підсвічує автомобіль і простір навколо нього при наближенні та видаленні від автомобіля

■

МУЛЬТИМЕДИА
Камера заднього виду з динамічною системою розмітки

■

Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу
* Ціни є рекомендованими і вказані станом на 29.12.20. Автомобілі 2020 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». Устаткування і комплектації автомобілів можуть
відрізнятися. Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Infiniti в Україні. Для отримання інформації по остаточній ціні 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 ».

