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DRUKUJ
DATA UTWORZENIA: 1/10/2017
https://www.infiniti.pl/cfign/9402906c872643143f2514bdc4361d80.html

Q30
SPORT 1.6T BENZYNA

CENA CAŁKOWITA

*

147 550 zł [1]

PODSUMOWANIE KONFIGURACJI
SILNIK

1.6t Benzyna

WERSJE
WYPOSAŻENIA

Sport

KOLOR LAKIERU

Black Obsidian

Wybierz opcję

KOŁA

Dziewiętnastocalowe, pięcioramienne
felgi aluminiowe, z oponami run-flat
235/45R19

Wybierz opcję

TAPICERKA

Graphite - Fotele obszyte częściowo
welurem, a częściowo ekologiczną
skórą

Wybierz opcję

WYKOŃCZENIE
WNĘTRZA

Wykończenie wnętrza – czarny lakier

Wybierz opcję

OPCJE

System nagłośnieniowy BOSE®
Premium
System nawigacji INFINITI InTouch

Wybierz opcję
137 707 zł

3 400 zł
6 443 zł

WYMIARY
https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q30/conﬁgurator.html#summary/AaMIwhCnG9gjW
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WYBRANE PAKIETY

w cyklu miejskim (l/100 km)

zużycie paliwa (l/100 km)

7,5

5,9 - 5,8

w cyklu pozamiejskim
(l/100 km)

5,1 - 4,9

Emisja CO2 (g/km)

136 - 134

kW(KM)

115 (156)

ZUŻYCIE PALIWA

Klasa silnika
cm3
Rodzaj paliwa

1.6t Benzyna
1595
Benzyna

Ilość biegów
Moment obrotowy, Nm
osiągany przy obr./min.

7
250 / [1250-4000]

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
OSIĄGI

System start-stop

Przełącznik trybu ekologicznego (tylko dla DCT)

Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione od
prędkości pojazdu
NAGŁOŚNIENIE

System nagłośnieniowy BOSE® Premium

Tuner radiowy AM/FM z odtwarzaczem płyt CD

System audio z sześcioma głośnikami

Dwa porty USB umożliwiające podłączenie smartfona i
iPod-a

TECHNOLOGIA NA POKŁADZIE

System informacji i rozrywki z ekranem dotykowym
(LCD VGA 7'')

System rozpoznawania głosu

Bezprzewodowy transfer muzyki Bluetooth® z funkcją
transferu książki telefonicznej

Przełącznik trybu jazdy INFINITI (tylko DCT)

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q30/conﬁgurator.html#summary/AaMIwhCnG9gjW
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Tylne czujniki parkowania

System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa
ruchu (LDW – Lane Departure Warning)

Ultradźwiękowy system alarmowy

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)

System ostrzegania przed kolizjami z przodu (FCW –
Forward Collision Warning) i zatrzymywania pojazdu

System monitorujący i ostrzegający o zmianie ciśnienia
w oponach (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)

Układ ułatwiający ruszanie pod górę

Adaptacyjny asystent układu hamulcowego

Elektroniczny hamulec postojowy

Immobilizer

Centralny zamek

7 poduszek powietrznych (przednie poduszki
powietrzne kierowcy i pasażera; boczne,
dwukomorowe poduszki powietrzne chroniące osobno
biodra i klatkę piersiową z przodu; kurtyny powietrzne
przednie i tylne; poduszka powietrzna chroniąca kolana
kierowcy)

Wycieraczki z czujnikiem deszczu

Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego
przyciemniania

Lusterko zewnętrzne kierowcy z funkcją
automatycznego przyciemniania

Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Tempomat

Ogranicznik prędkości
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q30/conﬁgurator.html#summary/AaMIwhCnG9gjW
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Progi w kolorze nadwozia

Przedni grill o sportowej stylistyce

Lakierowane na czarno obramowania lamp
przeciwmgielnych

Wnęka koła – czarny lakier

Lakierowany na czarno spojler dachowy

Listwy wokół okien – satynowy chrom

Przedni zderzak w sportowym stylu

Sportowy dyfuzor w tylnym zderzaku

System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive Frontlighting System)

Automatyczna regulacja wysokości wiązki światła

Reflektory w technologii LED z automatyczną
regulacją wysokości

Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED

Tylne światła zespolone w technologii LED

Automatyczne włączanie reflektorów

Podwójne, prostokątne końcówki wydechowe w
kolorze ciemnego chromu

Czarne lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi
kierunkowskazami LED

Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne, składane elektrycznie

Światła powitalne w lusterkach zewnętrznych

KOMFORT

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa oraz tylna
konsola centralna z nawiewem

Elektryczne szyby we wszystkich drzwiach,
podnoszone i opuszczane jednym naciśnięciem
przycisku

Siatka na bagaż pod przednim fotelem pasażera

Przedni podłokietnik centralny

WNĘTRZE

Zagłówek z czarnej tkaniny

Wielofunkcyjna kierownica spłaszczona u dołu

Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą

Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości i
oddalenia

Wykończenie deski rozdzielczej ekologiczną skórą

Aluminiowe pedały

FOTELE

Fotele obszyte częściowo welurem, a częściowo
ekologiczną skórą

Przednie fotele o sportowej stylistyce i ze
zintegrowanymi zagłówkami

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
w fotelu kierowcy

Podgrzewane przednie fotele

Regulacja wysokości fotela kierowcy

System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na
tylnych siedzeniach

Składana tylna kanapa, dzielona w stosunku 60:40
OPCJE
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System nawigacji INFINITI InTouch
INFINITI InTouch
Radio cyfrowe DAB
System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic
Sign Recognition)

System nagłośnieniowy BOSE® Premium

Wybrane pakiety:5,9 - 5,8 l/100 km Zużycie paliwa w cyklu miejskim:7,5 l/100 km Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim:5,1 - 4,9 l/100 km
Emisja CO2:136 - 134 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. 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. W celu otrzymania informacji o aktualnych
cenach prosimy skontaktować się ze swoim Centrum Infiniti. Niniejszy cennik obowiązuje od DAY MONTH YEAR 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 badań laboratoryjnych producenta. Oficjalne dane dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa nie były
dostępne w momencie oddania materiałów do druku. Dane te niekoniecznie odzwierciedlają wyników rzeczywistej jazdy (które
różnią się w zależności od techniki jazdy, warunków i innych czynników).

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.

Polityka poufności (/Privacy.html)
Informacje prawne (/legal.html)
Pliki cookies (/cookie.html)

https://www.inﬁniti.pl/cars/new-cars/q30/conﬁgurator.html#summary/AaMIwhCnG9gjW

5/5

