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EMPOWER  
THE DRIVE

HAJT A VÁGY, HOGY ELSŐK LEGYÜNK
A vállalkozói szellem csupán egy irányba mutathat —előre; és ez nem csak egy mantra. Az INFINITI-nél ez világelső 

technológiák születéséhez vezetett, melyek az emberi képességek kiegészítésével tágítják ki a lehetőségek határait. 
Ez is bizonyítja, hogy azáltal leszünk mi elsők, hogy nálunk Ön az első.

Olyanok vagyunk, mint Ön. Bátran kilépünk a komfortzónánkból. Célunk, hogy 
olyan autókat építsünk, melyek kijjebb tolják az emberi teljesítőképesség határait. 
Az autó fejlett technológiai megoldásai kitágítják az érzékelés határait, markáns 
megjelenése sehol nem maradhat észrevétlen, kiemelkedő teljesítménye pedig 

felpezsdíti vezetője vérét. Úgy váltjuk valóra az elképzeléseket, hogy az a lehető 
legjobban idomuljon az úthoz, melyen Ön vezet.

INFINITI VÁLTOZÓ KOMPRESSZIÓJÚ TURBÓMOTOR  
A belső égésű motortechnológiában áttörést  

hozó INFINITI változtatható kompresszióarányú 
turbómotor az INFINITI járművek következő 
generációiban már kapható lesz. Ez az első 

sorozatgyártású motor, amely folyamatosan  
átalakul a teljesítmény és a hatékonyság 

optimalizálásához. A többlengőkaros rendszer 
megfeszülésével csökken a kompresszióarány,  

amikor több lóerőre van szükség; ellazulásával  
pedig nő a kompresszióarány, amikor az 

üzemanyagtakarékosság a cél. Igazán figyelemre 
méltó ez a terület.
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SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER*  
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW – Lane 
Departure Warning) kamera segítségével figyeli az 
útburkolati jeleket, és hangjelzéssel figyelmezteti Önt, 
ha véletlenül, indexelés nélkül elhagyja a sávját.

A PANORÁMA MONITOR (AVM – AROUND VIEW® 
MONITOR)* A négy kamera és a virtuális, felülnézeti 
360°-os kép segítségével profibban parkolhat. 
A rendszer figyelmeztet, ha álló vagy mozgó tárgyat 
észlel a jármű közelében.

HOLTTÉR-BEAVATKOZÁS (BLIND SPOT INTERVENTION)®*  
Ott is van szeme, ahova Ön nem lát. Ha a vezető 
holtterében járművet érzékel, a rendszer a baleset 
elkerülése érdekében azonnal figyelmeztet, sőt, be 
is avatkozik.

ÜTKÖZÉST MEGAKADÁLYOZÓ TOLATÓRENDSZER*  
Ez a jövőbe tekintő technológia figyelmezteti Önt, ha 
tolatás közben a jármű mögött elhaladó másik járművet 
vagy nagy, álló tárgyat érzékel. Az ütközés elkerülése 
érdekében még fékezhet is Ön helyett.

KÖZVETLEN ADAPTÍV KORMÁNYZÁS (DIRECT ADAPTIVE 
STEERING®)* A másodpercenként ezer kiigazítást 
végző közvetlen adaptív kormányzás folyamatosan 
finomhangolja a kormányzást, hogy kiszűrje a 
kormányon keresztül érkező, nem kívánt rezgéseket.

PREDIKTÍV RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSEKRE FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER (PFCW – PREDICTIVE FORWARD COLLISION 
WARNING)* INFINITI-je nem csak az előtte haladó 
járművet figyeli folyamatosan, hanem az az előtt haladó 
járművet is. Ha a rendszer potenciális veszélyt érzékel, 
hang- és fényjelzéssel figyelmeztet.

*  Csak bizonyos modellekhez rendelhető. A vezetéstámogató funkciókkal kapcsolatos 
további információért tekintse meg a hátlapot.

HAMAROSAN 
RENDELHETŐ



18 COLOS, 5 DUPLAKÜLLŐS, CSISZOLT KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK,  
HÓPEHELY KIALAKÍTÁSSAL, 235/50R18 ABRONCSOKKAL

19 COLOS, CSISZOLT, ÖT DUPLAKÜLLŐS, KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, 
235/45R19 DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOKKAL1

LENYŰGÖZŐ KÉPESSÉGEK
Hitünk szerint minden vezetőben megannyi lehetőség lakozik. Hogy kiváló legyen. Hogy addig menjen, amíg az út viszi. Mindez testet  

öltött az INFINITI QX30-ban, melyben a formabontó design és az innováció még stílusosabbá és rátermettebbé teszik Önt. Lásson hozzá  
saját QX30-ának megtervezéséhez, mely elkíséri majd egyedi útjain. Minden egyes választással egy álom egy lépéssel közelebb kerül  

a valósághoz. És ez az Öné.

KÜLSŐ SZÍNEK

KERÉKVÁLASZTÉK

Az INFINITI mindent megtett azért, hogy az itt látható színminták a lehető legélethűbben tükrözzék a valós járműszíneket. A színminták színe a nyomtatási folyamat során mindazonáltal némileg változhat, illetve szemünk a színminta színét másként érzékeli napsütésben, 
lámpafényben vagy neonfényben. Kérjük, hogy a járművek valós színét tekintse meg személyesen INFINITI márkakereskedőjénél. 1 Felár ellenében rendelhető.

LÉPJE ÁT A VÁROS HATÁRAIT  Ha az út csúszóssá 
válna, a QX30 alkalmazkodik hozzá. Az intelligens 
összkerékmeghajtás száraz utakon a teljesítmény 
100%-át az első kerekekre küldi a jobb üzemanyag-
hatékonyság érdekében. Viszont ha az útviszonyok 
megváltoznak, a rendszer automatikusan elkezdi 
a teljesítmény akár 50%-át a hátsó kerekekre küldeni. 
Minél inkább a kezében érzi az irányítást, annál 
magabiztosabban vezethet - bármilyen vidéken 
vezessen is az útja.

AUTÓJA TÜKRÖZZE AZ ÖN AKTÍV ÉLETSTÍLUSÁT  
Robusztus első és hátsó lökhárítója amellett, hogy 
megmutatja a külvilágnak, hogy Ön készen áll bármire, 
tökéletesen illeszkedik is ennek a prémium crossovernek 
a minden terepre alkalmas személyiségéhez. A modern 
szaténezüst lökhárító-berakások bámulatosan kiegészítik 
az exkluzív formatervű kormánykereket és oldalsó 
küszöbtoldatokat.
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BELSŐ SZÍNEK DÍSZÍTŐBETÉTEK

Az INFINITI mindent megtett azért, hogy az itt látható színminták a lehető legélethűbben tükrözzék a valós járműszíneket. A színminták színe a nyomtatási folyamat során mindazonáltal némileg változhat, illetve szemünk a színminta színét másként érzékeli napsütésben, 
lámpafényben vagy neonfényben. Kérjük, hogy a járművek valós színét tekintse meg személyesen INFINITI márkakereskedőjénél. 1 Felár ellenében rendelhető. 

KÜLÖNLEGES MEGJELENÉS LEGYEN KÉPES MÉG TÖBBRE

ÁLLÍTSA ÖSSZE A KALANDJÁT Az Ön természetével 
összhangban a QX30 nyílása széles és négyszögletes, 
így gyerekjáték a ki- és bepakolás. Csak nyissa fel 
a csomagtérajtót, és máris szabadon hozzáfér a 
csomagtérhez, nem lesz útban semmi. A 60/40 
arányban lehajtható hátsó üléseknek köszönhetően 
még több rakomány fér be az autóba, míg a középső 
síléc-alagútba a sílécek is elhelyezhetők.* Válassza 
az Üveg csomagot*, és az erős árnyékolóval ellátott 
panoráma tetőablaknak köszönhetően a belteret elönti 
a természetes fény, így az még tágasabb, levegősebb 
benyomást kelt.

MUTASSA MEG EGYEDISÉGÉT A QX30  
belterébe választható speciális színszettek újfajta 
gondolkodásmódról árulkodnak. Válasszon a 
prémium megjelenésű és tapintású grafitszürke bőr, 
a természetes megjelenésű bézsszínű bőr* és a 
klasszikus barna nappabőr modern interpretációja 
közül, mely a Café Teak stíluscsomagban* kapható.

OPTIMÁLIS LÁTHATÓSÁG Ismerje meg környezetét új 
perspektívából. A mozgásérzékelővel (MOD – Moving 
Object Detection) felszerelt panoráma monitornak 
(AVM – Around View® Monitor), valamint az első és 
a hátsó parkolóradaroknak* köszönhetően a ki- és 
beállás még a legszűkebb helyeken sem okoz nehézséget. 
A négy kamera és a monitoron megjelenő, virtuális 
360°-os nézet segítségével pedig fejlesztheti parkolási 
képességeit. A rendszer figyelmeztet, ha mozgó tárgyat 
észlel a jármű közelében.*

PARKOLJON KÖNNYEDÉN A parkolás gyerekjátéknak 
tűnik az Érzékelés csomaggal* vagy a LUXE TECH 
felszereltséggel. Az INFINITI vadonatúj technológiájaként 
az automata parkolássegítő rendszer 12 érzékelő 
kombinációjával képes azonosítani a QX30 méretének 
megfelelő parkolóhelyet. Egyszerűen használja a 
sebességváltót, nyomja meg a gombot a megerősítéshez, 
majd használja a gázpedált és a fékpedált. A jármű 

Hogyan kel életre QX30-asa? Ez a kihívásokra 
született autó merész megoldásokat kínál. Legyen 
a beltér is olyan merész, mint Ön. Válassza a 
legújabb technológiát, és változtassa meg a világról 
kialakult képét: arról, hogy mire lehet képes egy aktív 
crossover. És hogy Ön valójában mire is képes, 
városban és városon kívül is.

*  Csak bizonyos modellekhez rendelhető. A vezetéstámogató funkciókkal kapcsolatos 
további információért tekintse meg a hátlapot.

gördülékenyen irányítja önmagát – betolat, 45º szögben 
vagy párhuzamosan beparkol kedvenc helyére túrázás 
előtt.*



Navigációs csomag

Intelligens parkolássegítő rendszer

Magasfényű fekete lakk csomag

LED csomag

Intelligens távolság- és sebességtartó automatika

BOSE® Premium hangrendszer

1  nem rendelhető 19 colos defekttűrő abroncsokkal.

A vezetéstámogató funkciókkal kapcsolatos további információért tekintse meg a 
hátlapot.

• Start/Stop rendszer
• Dízel részecskeszűrő (DPF) (csak dízelmotorokhoz)
• Elektromos szervokormány, sebességfüggő rásegítéssel
• Intelligens összkerék-meghajtású rendszer (AWD – All-

Wheel Drive)
• Váltófülek (kizárólag duplakuplungos sebességváltóhoz)
• Hátsó parkolássegítő érzékelők
• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW – Lane 

Departure Warning)
• 4 kerékre ható blokkolásgátló fékrendszer (ABS 

– Anti-lock Braking System), elektronikus fékerő-
elosztó (EBD – Electronic Brake force Distribution), 
kipörgésgátló rendszer (TCS – Traction Control System) 
és menetstabilizáló rendszer (VDC – Vehicle Dynamic 
Control)

• Ráfutásos ütközésekre figyelmeztető és vészfékező 
rendszer

• Abroncsnyomás-figyelő rendszer (TPMS – Tyre Pressure 
Monitoring), nyomásfigyelmeztetéssel

• Emelkedőn indulást segítő rendszer
• Adaptív fékasszisztens
• Elektronikus kézifék 
• Indításgátló
• Központi zár 
• 7 légzsák (vezető- és utasoldali, elülső oldallégzsákok, 

függönylégzsákok elől és hátul, vezetőnél térdlégzsák)
• Emlékeztető az első és hátsó biztonsági övek 

bekapcsolására
• Automatikusan elsötétülő visszapillantó tükör

• Fényre sötétedő vezetőoldali oldalsó visszapillantó
• Fűtött szélvédőmosó
• Sebességtartó automatika
• Szabályozható sebességhatároló 
• 18 colos, 5 duplaküllős, csiszolt könnyűfém keréktárcsák, 

hópehely kialakítással, 235/50R18 abroncsokkal
• LED-es nappali menetfény
• Szatén króm tetősínek
• Szatén króm ablakkeret
• Normál fényezés
• Halogén fényszórók
• LED-es első ködlámpák
• LED-es hátsó lámpák
• Hátsó ködlámpák
• Automata fényszórókapcsolás
• Dupla, szögletes, króm kipufogóvégek
• Fűtött, elektromosan állítható és behajtható külső tükrök
• Szemcsézett műanyag sárvédőívek és oldalküszöbök
• Szatén krómozott berakások az első és a hátsó lökhárítón
• Érintőképernyős információs és szórakoztató rendszer (7” 

VGA LCD kijelző)
• Hangfelismerő rendszer
• Bluetooth® kapcsolaton keresztüli zenelejátszás, 

telefonkönyv funkcióval
• INFINITI üzemmódválasztó kapcsoló (csak DCT-hez)
• Egyzónás manuális légkondicionáló
• Első és hátsó elektromos ablak, egyetlen gombnyomással 

nyitható és zárható
• Első utas lábánál hálós tárolórekesz

 Tartalmazza a QX30 LUXE összes funkcióját, plusz:
• Holttér-figyelő rendszer (BSW – Blind Spot Warning)
• Intelligens távolság- és sebességtartó automatika (ICC – 

Intelligent Cruise Control)
• Környezeti megvilágítás
• Tetőkárpit velúrral
• Alumínium belső küszöbdíszlécek
• Nappabőr ülőfelületek
• Elektromosan állítható első ülések memória funkcióval
• A vezetőüléshez tartozó beállításokat megjegyző kulcs
• A vezetőülés és az első utasülés magasságának beállítása
• Hátsó középső kartámasz pohártartóval
• Sílécnyílás

Standard csomagok:  2  3  5  
Opciós csomagok:  4  6
Egyéni csomagok:  7

• Első, középső kartámasz
• Megvilágított piperetükör (vezető és első utas)
• 12 V-os csatlakozók az első- és hátsó konzolon
• AM/FM hangrendszer, egylemezes CD-lejátszóval
• 6 hangszórós hangrendszer
• 2 USB csatlakozó, okostelefon és iPod kompatibilis
• Aktív zajcsillapítás (ANC – Active Noise Control) a 2.2d 

modellhez 
• Fekete lakk díszítőbetétek
• Multifunkciós vezérlés a kormánykeréken
• Bőr bevonatú kormánykerék és váltógomb
• Függőlegesen és tengelyirányban manuálisan állítható 

kormányoszlop
• Műbőr műszerfal-bevonat
• Szövet üléskárpit
• Vezetőülésnél állítható magasság
• ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső 

üléseken
• 40/60 arányban osztottan lehajtható hátsó üléstámla
• Defektjavító készlet1

Egyéni csomagok:  1  2  3  4  5

 INFINITI InTouch csomag
• INFINITI navigációs rendszer
• DAB digitális rádió
• Közúti jelzőtábla felismerő

 Esszenciális csomag
• Tolatókamera első és hátsó parkolóérzékelővel és 

kijelzővel
• Automata, kétzónás légkondicionáló rendszer, hátsó 

középkonzollal
• Esőérzékelő ablaktörlők
• Fűthető első ülések
• Elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésen
• Vezetőülés-párna szögének beállítása

1

2

 Üveg csomag
• Napfénytető elektromos árnyékolóval
• Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtér-ablak

 Multimédia csomag
• INFINITI InTouch csomag
• Bose® Premium audiórendszer 10 hangszóróval

 Café Teak
• Csokoládébarna nappabőr ülések, grafitszürke betétekkel, 

fekete cérnával varrva
• Üveg csomag
• Szatén króm külső visszapillantó tükrök LED-es irányjelzővel   

 
 

4

5

6

 Érzékelés csomag
• Automata szintszabályozású LED-es fényszórók
• Adaptív első fényszórórendszer (AFS – Adaptive Front-

lighting System)
• Intelligens Smart Beam fényszóró (automatikus fényszóró 

fel/le kapcsolás)
• I-key (kulcs nélküli beléptető rendszer és motorindító 

gomb)
• Automata parkolástámogató rendszer, panoráma 

monitorral (AVM – Around View Monitor) és 
mozgásérzékelő (MOD – Moving Object Detection) 
rendszerrel

• Króm borítás a külső kilincseken
• Ultrahangos riasztórendszer
• Kilépő világítás az oldalsó visszapillantó tükrök aljába építve 

A csomaghoz szükséges 2

3

QX30 LUXE TECH

FELSZERELTSÉGI SZINTEK, CSOMAGOK ÉS OPCIÓK
QX30 LUXE

CSOMAGOK ÉS OPCIÓK

  19 colos, csiszolt, öt duplaküllős, könnyűfém keréktárcsák, 
235/45R19 defekttűrő abroncsokkal

7



MŰSZAKI ADATOK
2.2d DCT AWD 2.0t DCT AWD 

MOTOR
Üzemanyag típusa Dízel  Benzin
Hengerek száma 4 4
Hengerűrtartalom 2 143 cm3 1 991 cm3

Vezérmű DOHC DOHC
Üzemanyag-ellátás Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés (CDI) Közvetlen befecskendezés (DIG)
Kipufogórendszer Kettős kipufogórendszer Kettős kipufogórendszer
Teljesítmény 125 kW (170 LE), 3 400–4 000 percenkénti fordulatszámnál 155 kW (211 LE), 5 500 percenkénti fordulatszámnál 
Nyomaték 350 Nm, 1 400–3 400 percenkénti fordulatszámnál 350 Nm, 1 200-4 000 percenkénti fordulatszámnál 

Sebességváltó
Hétfokozatú, duplakuplungos, automata sebességváltó (DCT) 

manuális móddal és kormány mögötti váltófülekkel
Hétfokozatú, duplakuplungos, automata sebességváltó (DCT) 

manuális móddal és kormány mögötti váltófülekkel  
Meghajtott kerekek Összkerékmeghajtás Összkerékmeghajtás
Károsanyag-kibocsátási norma Euro 6c Euro 6d Temp

MENETTELJESÍTMÉNY
Végsebesség (km/h) 215 230
Gyorsulás 0–100 km/h (s) 8,5 7,3
Hivatalos üzemanyag-fogyasztás1

18
"c

ol
os

 
ke

re
ke

k Városban (l/100 km) 6,9 9,5
Városon kívül (l/100 km) 5,3 6,5
Vegyes (l/100 km) 5,9 7,8

19
” c

ol
os

 
ke

re
ke

k Városban (l/100 km) 7,1 9,6
Városon kívül (l/100 km) 5,3 6,7
Vegyes (l/100 km) 6,0 7,8

Hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás1 (g/km) colos kerekek 18 / 19 155 / 158 174 / 177

KAPACITÁS- ÉS TÖMEGADATOK
Saját tömeg2 (kg) Luxe 1 627 / Luxe Tech 1 651 Luxe Tech 1 585
Vontatható teher tömege (fékezetlen/fékezett) (kg) 750 / 1 800 750 / 1 800
Csomagtér befogadóképessége (l) 430 430
Üzemanyagtartály kapacitása (l) 56 56

MÉRETEK
Külső

Légellenállási együttható 0,35 0,36
Teljes hossz (mm) 4 425 4 425
Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel (mm) 2 083/ 1 815 2 083 / 1 815
Teljes magasság tetősín nélkül (mm) 1 530 1 530
Tengelytáv (mm) 2 700 2 700

1    Az új gépjárművek a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) szerinti típus-jóváhagyáson esnek át, amely egy reálisabb vizsgálati módszer az üzemanyagfogyasztás valamint a CO2 kibocsátás mérésére. A megjelenített 
üzemanyagfogyasztás és CO2 értékeket a jelenlegi EU jogszabályok alapján végzett laboratóriumi vizsgálatokon keresztül mutatják ki a gépjárművek közötti összehasonlítás céljából. Ezen eredmények nem feltétlenül tükrözik a valós vezetési üzemmódot és standard 
berendezések alapján kerülnek meghatározásra. A hivatalos eredményeket továbbá befolyásolhatják az opcionális berendezések, a gépjármű felhasználási feltételei, a vezetési magatartás, az időjárás és a külső körülmények is. Az (1) jelzéssel jelölt gépjárművek adatai  
az új WLTP vizsgálati ciklus alapján kerültek meghatározásra, melyeket az összehasonlítás céljából NEDC ábra megfelelőjére fordítottak ezt követően vissza. 
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és CO2 kibocsátás ideiglenes, nem hivatalos adatokon alapul, mivel a közzététel napján még nem álltak rendelkezésre a végleges, hivatalos WLTP-adatok a kibocsátásra és az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozóan. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a végleges, hivatalos adatoktól függően megváltozhat a kiskereskedelmi ár azokon a helyeken, ahol CO2-kibocsátáson alapuló adó van. Kérjük, további frissített információért forduljon helyi Infiniti-kereskedőjéhez! 

2  Az adatok a 92/21/EK számú tanácsi irányelvről szóló 95/48/EK irányelvnek megfelelően (menetkész állapot, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartály, vezető (68 kg), csomagok (7kg) standard felszereltségű modellekre vonatkoznak. A válaszható extrák és kiegészítők az itt 
megadott adatokat növelhetik. A megadott méretek mm-ben értendők.

LUXE LUXE TECH LUXE TECH CAFÉ TEAK
KÁRPIT Szövet Bőrkárpit Bőrkárpit
Belső színek (Kód) Graphite (G) Graphite (G) Wheat (P) Chocolate brown (G)

KÜLSŐ SZÍNEK Kód Típus
Black Obsidian KH3 Normál ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Metál

□ □ □ □
Blade Silver KY0 □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □
Pearl Black Z11 □ □ □ □
Magnetic Red NAJ □ □ □ □
Chestnut Bronze CAN □ □ □ □
Ink Blue RBN □ □ □ □
Liquid Copper NAX □ □ □ □

TETŐ
Világosszürke szövet ■ – – –
Grafitszürke velúr – ■ ■ ■

DÍSZÍTŐBETÉTEK
Fekete lakk ■ ■ ■ ■
 ■ Alapfelszereltség  □ Feláras kiegészítő  – Nem rendelhető

SZÍNEK ÉS DÍSZÍTŐ BETÉTEK

VÁLTOZAT/MOTORKÍNÁLAT
2.2d DCT AWD 2.0t DCT AWD

LUXE √
LUXE TECH √ √

1 815

1 530

4 425

2 083 2 700



JOGI NYILATKOZATOK

INFINITI Europe – a Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Svájc divíziója

Ez a prospektus kizárólag általános tájékoztató célokat szolgál. Tartalma bármikor módosítható, semmilyen formában nem tekinthető az INFINITI Europe által tett ajánlatnak vagy vállalásnak. Mielőtt jelen prospektusban foglaltak alapján döntene a vásárlásról, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot helyi INFINITI forgalmazójával, és ellenőrizze, hogy az itt megadott adatok és információk helyesek-e, és arra a járműre is vonatkoznak-e, amelyet meg kíván vásárolni. Az INFINITI Europe fenntartja a jogot, hogy árakat, színeket, anyagokat, felszereltséget, 
specifikációkat és modelleket előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítson vagy megszüntessen. A folyamatos termékfejlesztés, valamint egyéb, gyártás előtti és gyártás utáni tényezők következtében az elkészült járművek, anyagok és specifikációk jelen prospektusban 
foglaltaktól eltérhetnek. A képeken látható egyes járművek választható extrákat is tartalmaznak. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, vásárlás vagy megrendelés előtt tekintse meg a kiválasztott járművet. A rendelhetőség és szállítási idők az egyes modellek és felszereltségi 
szintek függvényében eltérhetnek. A specifikációk, opciók és kiegészítők országonként eltérőek lehetnek. További információkért a rendelhetőség, opciók és kiegészítők vonatkozásában kérjük, érdeklődjön INFINITI márkakereskedőjénél.

*Egyes modellekhez rendelhető.

Információ a vezetéstámogató funkciókról (egyes járművekhez rendelhető): A ráfutásos ütközésekre figyelmeztető rendszer (FCW – Forward Collision Warning) és a vészfékező rendszer feladata a vezető figyelmeztetése egy esetleges ütközés előtt. A rendszer az ütközést 
nem tudja megakadályozni, és nem helyettesíti a felelősségteljes vezetést. Elképzelhető, hogy a rendszerek bizonyos körülmények között nem figyelmeztetnek, vagy nem fékeznek. Csak meghatározott sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben. 
A holttér-figyelő rendszer (BSW – Blind Spot Warning)  nem helyettesíti a szabályos sávváltási műveletet. A rendszer nem akadályozza meg a más járművekkel való ütközést vagy balesetet és elképzelhető, hogy nem ismer fel minden környező járművet vagy tárgyat. Az 
intelligens parkolássegítő rendszer, a mozgásérzékelővel (MOD) felszerelt panoráma monitor (AVM), illetve az első és hátsó radarok nem képesek teljesen megszüntetni a holtteret, és elképzelhető, hogy nem ismernek fel minden tárgyat. Csak meghatározott 
sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben. Egyes szolgáltatások (például a mozgásérzékelő) kizárólag 8 km/h (5 mph) alatt működik. Az intelligens távolság- és sebességtartó automatika (ICC) nem ütközést megakadályozó rendszer, és nem 
ütközésre figyelmeztető rendszer. Ez a rendszer bizonyos körülmények között segít a biztonságos követési távolság tartásában a vezető előtt haladó járműhöz képest. Korlátozott fékezés használatára tervezték. A fékezés elmulasztása balesetet okozhat. A sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer (LDW – Lane Departure Warning) kizárólag akkor üzemel, ha a sávjelzések tisztán láthatók az úttesten. Elképzelhető, hogy nem érzékeli a sávjelzéseket bizonyos útviszonyok és időjárási vagy vezetési körülmények között, és nem képes megelőzni a 
baleseteket vagy az irányítás elvesztését. Csak meghatározott sebességtartományban működik, és egyéb korlátozások vannak érvényben. Az intelligens távolság- és sebességtartó automatika (ICC) nem ütközést megakadályozó rendszer, és nem ütközésre figyelmeztető 
rendszer. Korlátozott fékezés használatára tervezték. A fékezés elmulasztása balesetet okozhat.

FONTOS: Soha ne hagyatkozzon kizárólag a vezetéstámogató technológiákra. A vezető felelőssége, hogy mindig irányítás alatt tartsa a járművet. A vezetéstámogató technológiák nem képesek megelőzni a baleseteket vagy az irányítás elvesztését.  Mindig ellenőrizze környezetét, 
és forduljon hátra a járművel való manőverezés vagy sávváltás előtt. A vezetéstámogató technológiák különböző sebességtartományokban működnek, és egyéb korlátozások vannak érvényben. 

Az összes jellemzővel kapcsolatos további részletekért látogassa meg az INFINITI webhelyét, vagy olvassa el a kezelési kézikönyvet.

A Bluetooth védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezek INFINITI általi felhasználása licenc alapján történik. Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye. A Bose a Bose Corporation bejegyzett védjegye.

EU/Belgium: kibocsátási adatok a QX30 típusaira vonatkozóan: fogyasztás (l/100km). Városban 6,9 – 9,6, Városon kívül 5,3 – 6,7, Vegyes 5,9 – 7,8, CO2 kibocsátás 155 – 177 g/km.

A fogyasztási adatokat laboratóriumi körülmények között mérték az egyes modellek összehasonlítása céljából, ezért elképzelhető, hogy eltérnek a valós körülmények között tapasztalható fogyasztástól. A kiegészítő tartozékok, a karbantartás, a vezetési stílus és az időjárási- és 
útviszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket.

Referencia, I2182QX30SGHUHU

Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Látogasson el honlapunkra, állítsa össze az Ön számára ideális INFINITI-t, 
nézze meg árainkat, és tudjon meg még többet rólunk és autóinkról!

infiniti.hu 

CSATLAKOZZON Legyen Ön is közösségünk tagja, és értesüljön az INFINITI újdonságairól!


