30.07.2017

Konﬁgurator samochodu

DRUKUJ
DATA UTWORZENIA: 30/7/2017

https://www.infiniti.pl/cfign/497eab0c8d4bf56a7a39588aa3987fc6.html

PREMIUM TECH2.0T BENZYNA

Q60

*

CENA CAŁKOWITA

218 610 zł

*

[2]

[1]

Silnik

2.0T BENZYNA

Wersje
wyposażenia

PREMIUM TECH

KOLOR LAKIERU

LIQUID PLATINUM

Koła

PIĘCIORAMIENNE FELGI
3D ZE STOPU BI-TONE,
19X9", OPONY RUN FLAT
255/40R19 96Y

Wybierz opcję

211 830 zł

3 216 zł

Wybierz opcję

Tapicerka

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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Wykończenie
wnętrza

Opcje

GRAPHITE - TAPICERKA
ZE SKÓRY TYPU
SEMIANILINA

Wybierz opcję

WYKOŃCZENIE
WNĘTRZA CIEMNYM
DREWNEM KLONOWYM

Wybierz opcję

PAKIET „KIEROWANIE” (STANDARD DLA
SPORT I SPORT TECH)

3 564 zł

PAKIET „WIDOCZNOŚĆ” (STANDARD DLA
PREMIUM TECH I SPORT TECH)

Wybierz opcję

PAKIET „AMBIENT” (STANDARD DLA
PREMIUM, SPORT I SPORT TECH)

Wybierz opcję

PAKIET MULTIMEDIALNY (STANDARD
DLA PREMIUM TECH I SPORT TECH)

Wybierz opcję

CENA CAŁKOWITA

*

218 610 ZŁ
WYMIARY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYBRANE PAKIETY

w cyklu miejskim (l/100

FOTELE

9,2

Sportowe fotele przednie z regulacją elektryczną

km)
w cyklu pozamiejskim

Podgrzewane przednie fotele

5,4

w ośmiu kierunkach
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia

(l/100 km)
zużycie paliwa (l/100 km)

6,8

Emisja CO2 (g/km)

156

ZUŻYCIE PALIWA

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ

odcinka lędźwiowego oraz szerokości boków i z
ręcznie przedłużanym siedziskiem
Zapamiętywanie ustawienia fotela kierowcy,
kolumny kierownicy i lusterek bocznych,
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kolumny kierownicy i lusterek bocznych,

ZUŻYCIE PALIWA

Klasa silnika
kW(KM)
cm3

2.0t Benzyna
155 (211)
1991

Liczba biegów

7

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moment obrotowy, Nm

350 / [1250-3500]

osiągany przy obr./min.

połączone z pamięcią inteligentnego kluczyka (IKey)
Przedni podłokietnik ze schowkiem i uchwytem na
napoje
Przedni podłokietnik centralny z uchwytem na
kubek
Składane oparcia tylnych siedzeń
Elektrycznie składane i przesuwane fotele
przednie — duże ułatwienie przy zajmowaniu
tylnych siedzeń
System ISOFIX z pasem top-tether umożliwiający
mocoowanie fotelików dziecięcych na tylnych
siedzeniach
KOMFORT

Nawiew klimatyzacji na tył
INFINITI InTuition™ Pełna indywidualizacja
środowiska cyfrowego
Elektryczne szyby w przednich drzwiach,
opuszczane jednym naciśnięciem przycisku, z
funkcją zamykania inteligentnym kluczykiem (IKey) i systemem zapobiegającym przycięciu
palców
Oświetlenie zapraszające
Płynna blokada ruchu drzwi
PAKIET „KOMFORT”: - Przednie i tylne czujniki
parkowania z wyświetlaczem / - Adaptacyjna
klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną
recyrkulacją powietrza i filtrem impregnowanym
polifenolem z winogron / - Wycieraczki z
czujnikiem deszczu
https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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czujnikiem deszczu
NAGŁOŚNIENIE

Tuner radiowy AM/FM z odtwarzaczem płyt CD
System audio z serii BOSE® Performance z
trzynastoma głośnikami (Zawarte w Pakiecie
Multimedialnym)
Technologie aktywnej redukcji hałasu i aktywnego
wzmacnianie dźwięku
Bezprzewodowy transfer muzyki Bluetooth®
Połączenie USB/iPod i wejście AUX-RCA
System sterowania głosem (tylko do obsługi
funkcji audio)
WNĘTRZE

Wielofunkcyjna kierownica
Sportowa kierownica pokryta skórą, ze szwami
krzyżowymi i wykończeniami z matowego chromu
Pokryta zszywaną skórą dźwignia zmiany biegów
z wykończeniami z matowego chromu i czarnego
lakieru
Dwa gniazdka 12 V w konsoli centralnej
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją
wysokości i oddalenia
Oświetlenie otoczenia
Podsufitka z czarnej tkaniny
Wykończenie progów przednich drzwi INFINITI
Aluminium
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi
lusterkami, a po stronie kierowcy — dodatkowo z
przedłużeniem i uchwytem na karty
Schowek na okulary nad głową i lampka do

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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czytania mapy
TECHNOLOGIA NA POKŁADZIE

Przycisk zapłonu
Przełącznik trybu jazdy INFINITI
INFINITI InTouch
Podwójne ekrany dotykowe (ośmio- i
siedmiocalowy LCD z wejściem VGA)
Wskaźniki elektroluminescencyjne typu „Fine
vision” z kolorowym pięciocalowym
wyświetlaczem 3D
Technologia Bluetooth® do komunikacji z
telefonami komórkowymi
Inteligentny kluczyk I-Key z systemem Smart
Access, funkcją otwierania bagażnika i poszerzoną
pamięcią
System rozpoznawania znaków drogowych
(Traffic Sign Recognition)
System nawigacji INFINITI przekazujący
informacje o ruchu drogowym, z funkcją
sterowania głosem (do obsługi nawigacji) oraz
radio cyfrowe (Zawarte w Pakiecie
Multimedialnym)
PAKIET „WIDOCZNOŚĆ”: - System doświetlania
zakrętów (AFS – Adaptive Front-lighting System)
/ - Technologia Smart Beam / - Panoramiczna
kamera 360° (AVM – Around View Monitor) z
czujnikami, funkcją wykrywania ruchomych
obiektów (MOD – Moving Object Detection) i
asystentem parkowania
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii, ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED
Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne z funkcją przechylania przy cofaniu
Automatyczne włączanie reflektorów
Reflektory w technologii LED z automatyczną
regulacją wysokości i światłami do jazdy dziennej
Tylne światła w technologii LED
Światła przeciwmgielne w technologii LED (przód
i tył)
System opóźnionego wyłączania oświetlenia
Podwójne rury wydechowe z chromowym
wykończeniem (za wyjątkiem wersji z silnikiem
benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Przyciemniane szyby z filtrem UV
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas
hamowania (ABS – Anti-lock Braking System) na
cztery koła, elektroniczny rozdział siły hamowania
(EBD – Electronic Brake force Distribution),
system kontroli trakcji (TCS – Traction Control
System) oraz system kontroli dynamiki pojazdu
(VDC – Vehicle Dynamic Control)
Układ ułatwiający ruszanie pod górę
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
dla przednich i tylnych foteli
Automatycznie podnosząca się maska, która
zwiększa strefę ochronną w razie zderzenia z
pieszym
6 poduszek powietrznych (przednie poduszki
https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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6 poduszek powietrznych (przednie poduszki
powietrzne kierowcy i pasażera; przednie boczne,
dwukomorowe poduszki powietrzne chroniące
biodra i klatkę piersiową; kurtyny powietrzne
przednie i tylne)
System monitorujący i wyświetlający poziom
ciśnienia w poszczególnych oponach (TPMS –
Tyre Pressure Monitoring System)
Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego
przyciemniania
System alarmowy z immobilizerem
Ogranicznik prędkości
PAKIET „TARCZA BEZPIECZEŃSTWA”: Inteligentny tempomat z pełnym zakresem
prędkości / - Wspomaganie kontroli dystansu
(DCA – Distance Control Assist) / - Prewencyjny
system hamowania awaryjnego z funkcją
wykrywania pieszych / - System ostrzegania
przed kolizjami z przodu / - System ostrzegania
przewidujący kolizję z przodu / - Systemy
ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu (LDW – Lane Departure Warning) oraz
zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu (LDP – Lane Departure Prevention) / Systemy ostrzegania przed martwym polem (BSW
– Blind Spot Warning) i eliminacji martwego pola
(Blind Spot Intervention™) / - System
zapobiegania kolizjom z tyłu (BCI – Back-up
Collision Intervention) / - Przednie pasy
bezpieczeństwa z systemem pre-crash
ZAWARTOŚĆ PAKIETÓW

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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ZAWARTOŚĆ PAKIETÓW

System bezpośredniego kierowania
adaptacyjnego (DAS — Direct Adaptive Steering)
Aktywny asystent toru jazdy (ALC — Active Lane
Control)
System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive
Front-lighting System)
Technologia Smart Beam
Panoramiczna kamera 360° (AVM – Around View
Monitor) z czujnikami, funkcją wykrywania
ruchomych obiektów (MOD – Moving Object
Detection) i asystentem parkowania
Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne z funkcją przechylania przy cofaniu
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją
wysokości i oddalenia
Zapamiętywanie ustawienia fotela kierowcy,
kolumny kierownicy i lusterek bocznych,
połączone z pamięcią inteligentnego kluczyka (IKey)
Oświetlenie otoczenia
System nawigacji INFINITI przekazujący
informacje o ruchu drogowym, z funkcją
sterowania głosem (do obsługi nawigacji) oraz
radio cyfrowe.
System audio z serii BOSE® Performance z
trzynastoma głośnikami
OSIĄGI

System start-stop (za wyjątkiem wersji z silnikiem
benzynowym V6 o pojemności 3,0 l)
Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione
https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione
od prędkości pojazdu
Aktywna kontrola trakcji (ATC — Active Trace
Control)
Zsynchronizowany sterownik sprzęgła przekładni
automatycznej
OPCJE

Pakiet „Kierowanie” (Standard dla Sport i Sport
Tech)
System bezpośredniego kierowania
adaptacyjnego (DAS — Direct Adaptive Steering)
Aktywny asystent toru jazdy (ALC — Active Lane
Control)
Pakiet „Widoczność” (Standard dla Premium Tech i
Sport Tech)
System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive
Front-lighting System)
Technologia Smart Beam
Panoramiczna kamera 360° (AVM – Around View
Monitor) z czujnikami, funkcją wykrywania
ruchomych obiektów (MOD – Moving Object
Detection) i asystentem parkowania
Pakiet „Ambient” (Standard dla Premium, Sport i
Sport Tech)
Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne z funkcją przechylania przy cofaniu
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją
wysokości i oddalenia
Zapamiętywanie ustawienia fotela kierowcy,
kolumny kierownicy i lusterek bocznych,
połączone z pamięcią inteligentnego kluczyka (Ihttps://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q60/conﬁgurator.html#summary/AZpA1fawQ
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połączone z pamięcią inteligentnego kluczyka (IKey)
Oświetlenie otoczenia
Pakiet Multimedialny (Standard dla Premium Tech
i Sport Tech)
System nawigacji INFINITI przekazujący
informacje o ruchu drogowym, z funkcją
sterowania głosem (do obsługi nawigacji) oraz
radio cyfrowe.
System audio z serii BOSE® Performance z
trzynastoma głośnikami
Wybrane pakiety: 6,8 l/100 km Zużycie paliwa w cyklu miejskim: 9,2 l/100 km Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim: 5,4 l/100 km Emisja CO2:
156 g/km
[1] Podane wartości zostały wyznaczone zgodnie z metodami pomiarowymi wyszczególnionymi w Rozporządzeniu nr 715/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady: zużycie paliwa i emisja CO2 pojazdu nie zależą jedynie od spalania paliwa przez samochód, lecz
także od stylu jazdy oraz innych czynników pozatechnicznych.

Informacje dotyczące konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i ich części w zakresie przydatności do odzysku i
recyklingu; zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów
o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu; rozwoju
sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów o odpadach;
postępu dokonanego w dziedzinie możliwości osiągania przez pojazd zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska poziomu
odzysku i recyklingu znajdują się na stronie infiniti.pl. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN). Są to ceny brutto i
zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Niniejszy cennik zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Firma
INFINITI Europe zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik
obowiązuje od 1 października 2016 r. do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w
celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
*Na podstawie wyników własnych badań laboratoryjnych producenta. Oficjalne dane dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa nie są
dostępne w momencie oddania do druku. Porozmawiaj z dealerem w celu uzyskania informacji.

INFINITI Europe, Oddział Nissan International SA , CH55010475240, Z.A . la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle,
Szwajcaria.

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z niniejszą witryną internetową oraz jej wszelkimi treściami są własnością firmy
Infiniti lub są przez nią użytkowane za zgodą odpowiednich podmiotów. Zakazuje się kopiowania, publikacji lub modyfikowania
wszelkich elementów niniejszej witryny internetowej lub odsprzedawania jakichkolwiek informacji przeglądanych na tej stronie.
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