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 EMPOWER  
 THE DRIVE
Jesteśmy tacy, jak Ty. Wykraczamy poza strefę komfortu. Podczas gdy innym 
wystarczy ulepszanie maszyn, my sięgamy dalej – projektujemy samochody, które 
poszerzają ludzkie możliwości. Tworzymy technologie zwiększające przyjemność 
z jazdy oraz zaskakujące projekty, budzące żywiołowe reakcje. Dzięki porywającym 
osiągom poczujesz pełnię życia. Przygotuj się na zawładnięcie drogą.

infiniti

INFINITI QX30
Styl Empower the drive. Model skrojony na miarę 
nowoczesnego, miejskiego kierowcy. Zupełnie nowy 
i pełen wigoru crossover klasy premium, idealnie 
spełniający współczesne potrzeby. Odważna stylistyka 
i podwyższona pozycja kierowcy sprawią, że 
zawładniesz drogami. Inteligentny system napędu na 
cztery koła pozwala na wyzwolenie z ograniczeń 
miasta. Wnętrze wykończone lśniącym czarnym 
lakierem i skórzana tapicerka siedzeń z kontrastowymi 
przeszyciami są dopełnieniem całości.1 QX30. Miej 
odwagę się wyróżniać.



ODWAŻNA STYLISTYKA Dopełnieniem głęboko rzeźbionych 
linii bocznych są specjalnie zaprojektowane dla QX30 nadkola 
i progi, które podkreślają wyjątkowy design całości. Satynowe 
chromowane wstawki na zderzaku zdradzają wszechstronną 
naturę auta.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI Wysoka pozycja kierowcy sprawia, 
że zyskuje on lepszy ogląd sytuacji, a dzięki podwyższonemu 
prześwitowi (202 mm) nierówne nawierzchnie i wysokie 
krawężniki nie są QX30 straszne.

KOŁA Z EKSPRESJĄ Duże, osiemnastocalowe felgi aluminiowe 
podkreślają zuchwały charakter i sportową sylwetkę QX30. 

 WEJDŹ NA  
 WYŻSZY  
 POZIOM STYLU
Twoją areną jest miasto, a skierowane na 
Ciebie światła reflektorów eksponują 
dynamiczne linie, wyróżniające się spośród 
tłumu. Wyraź siebie poprzez styl, równie 
wyjątkowy, jak Ty.

stylistyka zewnętrzna

INFINITI W KAŻDYM CALU DNA marki INFINITI można dostrzec 
w każdej krzywiźnie QX30. Stylistycznymi pieczęciami INFINITI 
są grill chłodnicy z motywem podwójnego łuku, w którym dolny 
łuk jest niczym naturalne odbicie górnego, a także pochylony do 
przodu słupek C w kształcie sierpu księżyca, akcentujący dynamikę 
samochodu.

CHARAKTERYSTYCZNE REFLEKTORY LED Chronione znakiem 
towarowym reflektory INFINITI, których charakterystyczny 
kształt inspirowany jest kształtem ludzkiego oka, są widoczne 
zarówno z przodu, jak i z boku. Nawiązują do nich tylne lampy, 
dzięki czemu wyjątkowy styl jest widoczny z każdej strony.

GŁĘBOKIE, WYRAZISTE KRZYWIZNY Wznoszące się i opadające 
wyraziste przetłoczenia boczne, śmiało poprowadzone przez całą 
długość auta, cechuje taka głębokość, że jej uzyskanie wymagało 
opracowania nowego procesu produkcji 3D.



PIERWSZE WRAŻENIE Nowatorsko poprowadzone, przenikające 
się linie wnętrza napełniają przestrzeń przed kierowcą witalnością 
i dynamiką. Nasi projektanci wiedzą jednak, że pierwsze wrażenie 
rodzi się zanim jeszcze zasiądziemy za kierownicą. Dlatego też 
zaprojektowali wnętrze tak, aby zapierało dech w piersiach już 
w chwili otwarcia drzwi. I z każdej perspektywy.

HARMONIA W RUCHU Przy projektowaniu wnętrza uwzględniono 
ruchy kierowcy w autentycznych sytuacjach. Struktura powierzchni 
została tak przemyślana, by odbicie i ruch światła jeszcze bardziej 
zwiększały przyjemność z jazdy.

BAGAŻ? ŻADEN PROBLEM Wciśnij przycisk otwierający klapę 
bagażnika, a zobaczysz szeroki otwór, dzięki któremu załadunek 
i rozładunek będzie dziecinnie prosty. Żadnych przeszkód, 
swobodny dostęp do przestrzeni bagażowej. Trzeba jej więcej? 
Wystarczy złożyć tylną kanapę dzieloną w stosunku 60:40.

 NOWY WYMIAR  
 BEZKOMPROMISOWOŚCI
Łagodne linie naturalnej asymetrii kreują unikalne, 
kusząco przytulne wnętrze. To właśnie jest nowy, 
wyższy poziom designu.

stylistyka wnętrza

AKSAMITNA MIĘKKOŚĆ Niezrównane wrażenia dotykowe 
gwarantuje welur, którym pokryto przednie słupki nadwozia  
i z którego wykonano podsufitkę. Tkanina ta została 
zaprojektowana we Włoszech przez producenta haute couture, 
specjalnie do powierzchni, które są często dotykane.1

TEST NA DOTYK Z pomocą setek osób z całego świata 
przetestowaliśmy różne materiały w poszukiwaniu takiego, który 
będzie najprzyjemniejszy w dotyku. Na tej podstawie stworzyliśmy 
zapewniającą właśnie takie doznania autorską tkaninę Sofilez. 
Wszędzie tam, gdzie ważne są wrażenia dotykowe, ale kluczowa 
jest trwałość – na przykład na drzwiach czy podłokietniku 
centralnym – możesz cieszyć się i jednym, i drugim.

SKÓRA NAPPA To naturalna skóra, którą wybrano ze względu 
na wyjątkową miękkość, dorównującą skórom odzieżowym.1

Wszystkie powierzchnie wnętrza cechuje 
ekskluzywna miękkość, ponieważ są one 
wykończone materiałami w najlepszym gatunku. 
Tak, jak Twoje ulubione towary luksusowe.

 INDYWIDUALNOŚĆ,  
 KTÓRĄ POCZUJESZ  
 NA NOWO



GRAPHITE LEATHER Minimalistyczna tapicerka z grafitowej 
skóry nadaje wnętrzu Twojego auta uroku czystej elegancji. 
Przeszycia doskonale podkreślają zakrzywione linie wnętrza. 
Wrażenia dotykowe są równie ekskluzywne, jak wygląd.1

CAFÉ TEAK Styl klasyczny, lecz wcale nie mniej wyszukany. 
Klasyczne materiały zyskały nowoczesną interpretację. Urok 
brązowej tapicerki ze skóry Nappa akcentują grafitowe 
przeszycia.1

WHEAT LEATHER Naturalne piękno beżowej skóry podkreślają 
znakomicie wkomponowane kolorystycznie welurowe słupki 
nadwozia i podsufitka. Harmonia wnętrza tworzy jego przyjazną 
atmosferę.1

 TO JEST TWÓJ  
 MANIFEST  
 ODWAŻ SIĘ
Choć wnętrze QX30 zawsze jest wyjątkowe,  
możesz skomponować je tak, by odzwierciedlało 
Twój indywidualny charakter.

unikatowe stylizacje



WYGODNE ŁĄCZE Dwa porty USB to dwa razy więcej 
możliwości. To natychmiastowy dostęp do Twojej muzycznej 
biblioteki. To możliwość naładowania smartfona. To 
odtwarzanie utworów z pamięci USB lub dysku. Opcjonalny 
system nagłośnieniowy BOSE® Premium z dziesięcioma 
głośnikami zmieni Twoje auto w mobilne studio dźwiękowe.1

BEZPRZEWODOWY TRANSFER MUZYKI Zmień swojego 
smartfona z funkcją Bluetooth® w źródło muzyki i słuchaj 
ulubionych utworów przez system audio Twojego samochodu.

SWOBODA Telefoniczny system głośnomówiący INFINITI 
Bluetooth®, umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń 
bezprzewodowo także z wykorzystaniem funkcji 
rozpoznawania głosu. Nie musisz się rozpraszać. Nie musisz 
zakładać słuchawek. Po prostu wciśnij przycisk na kierownicy.

KONTAKT KLASY PREMIUM Za każdym razem, kiedy wsiadasz 
do swojego INFINITI, możesz korzystać z technologii, która działa 
identycznie jak ta, którą trzymasz w swojej dłoni. Łącząc smartfon 
z systemem INFINITI InTouch™, przenosisz swój cyfrowy świat do 
samochodu. Możesz odczytywać e-maile i SMS-y, słuchać swojej 
ulubionej muzyki, dzwonić do znajomych lub korzystać z nawigacji, 
która poprowadzi Cię po nieznanych drogach.1,3

WIĘCEJ TWOJEGO ŚWIATA Spersonalizuj swoje auto, a nie 
będziesz ścigać się z czasem, bo zawsze będziesz o krok do 
przodu. Po zsynchronizowaniu wybranych aplikacji smartfona 
z samochodem, zapewnisz sobie dostęp do poczty elektronicznej 
i kalendarza. Możesz także wyszukiwać cele podróży bez 
podawania konkretnej nazwy lub kategorii – i, po zapisaniu ich – 
ruszać w drogę.1,3

DOPASOWANY DO CIEBIE INFINITI InTouch™ pozwala Ci działać 
wręcz bezwiednie, bezpośrednio z fotela kierowcy, w sposób 
dla Ciebie najwygodniejszy. Po podłączeniu smartfona możesz 
obsługiwać ten supernowoczesny system jak Ci najbardziej 
odpowiada – za pomocą siedmiocalowego, kolorowego ekranu 
dotykowego, sterownika INFINITI lub komend głosowych.1,3

 STAŁA ŁĄCZNOŚĆ  
 Z TWOIM  
 WIRTUALNYM  
 ŚWIATEM
Podczas gdy Ty ścigasz się z pędzącą 
rzeczywistością, INFINITI InTouch™1,3 
perfekcyjnie przenosi Twój świat do 
samochodu. Twoje wiadomości, Twój 
kalendarz i muzyka – Twoja przewaga. 
INFINITI InTouch™ – w rytmie 
Twojego świata.

łączność
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INTELIGENTNY NAPĘD Inteligentny system napędu na cztery 
koła zapewnia optymalny rozdział mocy, dostosowując go do 
warunków na drodze. W razie ich pogorszenia, przekazuje od 
0 do 50% mocy na tylne koła. Gdy napęd na dwie osie nie jest 
już potrzebny, cała moc znów kierowana jest na oś przednią.

WYBÓR TRYBU JAZDY Wybierz tryb jazdy, który będzie 
najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom w danej chwili: 
tryb ekologiczny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa; tryb 
manualny umożliwia ręczną zmianę biegów za pomocą 
łopatek umieszczonych przy kierownicy; tryb sportowy 
zapewnia błyskawiczną i precyzyjną reakcję przepustnicy, 
co pozwala uzyskać dynamiczne osiągi.

PRZEKŁADNIA Z PODWÓJNYM SPRZĘGŁEM Opóźnienia 
przy zmianie biegów należą już do przeszłości. Jedno sprzęgło 
obsługuje biegi parzyste, a drugie – nieparzyste. Kolejny bieg 
jest wstępnie wybierany zanim zdążysz go zmienić, dzięki czemu 
zmiany są szybkie i płynne jak nigdy dotąd.

W CIĄGŁYM PĘDZIE Precyzyjnie zestrojony silnik generuje 
imponujący moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów –  
im szybciej jedziesz, tym większą moc odczuwasz. Narastająca 
fala przyspieszenia przypomina stały pęd, a nie krótkotrwały zryw.

 SAMOCHÓD  
 PORUSZAJĄCY  
 WSZYSTKIE ZMYSŁY
Od uczucia przyspieszenia po melodię silnika – 
wzmocniliśmy poczucie siły i doznania związane 
z każdym ruchem.

technologia



 INNOWACYJNE  
 TECHNOLOGIE  
 ZAPEWNIAJĄ PEŁNY  
 OGLĄD SYTUACJI  
 I POMAGAJĄ UNIKAĆ  
 ZAGROŻEŃ
Unikalne połączenie innowacji w zakresie czynnego 
i biernego bezpieczeństwa zwiększa Twoje zdolności 
do instynktownych reakcji.

bezpieczeństwo

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻENIA Prewencyjny system 
hamowania awaryjnego (Forward Emergency Braking – FEB)4 
monitoruje sytuację przed pojazdem, a jeśli dystans między 
Twoim autem, a samochodem przed Tobą zmniejsza się zbyt 
szybko, ostrzega alertem wizualnym i dźwiękowym. Jeśli 
konieczne jest zmniejszenie prędkości, mogą zostać uruchomione 
hamulce, co pozwoli zminimalizować skutki kolizji, a nawet jej 
zapobiec.

POMOC W PROWADZENIU System kontroli stabilności 
pojazdu (Vehicle Dynamic Control – VDC) porównuje 
rzeczywiste zachowanie pojazdu na drodze z poleceniami 
kierowcy i dostosowuje moc silnika oraz odpowiednio 
dohamowuje poszczególne koła, aby zneutralizować pod- lub 
nadsterowność i utrzymać właściwy tor jazdy. System ten, 
współpracując z wyczuwającym poślizg koła układem kontroli 
trakcji (Traction Control System – TCS), automatycznie 
przywraca pewne trzymanie się drogi.

OPTYMALIZACJA SIŁY HAMOWANIA Elektroniczny rozdział 
siły hamowania (Electronic Brake Force Distribution – EBFD) 
dostosowuje siłę oddziałującą na przednie i tylne koła, poprawiając 
skuteczność hamowania i ograniczając efekt tzw. nurkowania.

ZAUWAŻANIE TEGO CO NIEWIDOCZNE System ostrzegania 
przed martwym polem w lusterku (Blind Spot Warning – BSW)1,5 
wykrywa pojazdy poruszające się w niewidocznej dla Ciebie 
strefie i pomaga uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń. Najpierw 
zapala się lampka ostrzegawcza, a potem – jeśli zasygnalizujesz 
kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu – włącza się sygnał 
dźwiękowy.

DOPASOWANA OCHRONA Zaawansowany system poduszek 
powietrznych INFINITI automatycznie dostosowuje poziom 
napompowania dodatkowych dwustopniowych poduszek 
przednich, zależnie od siły zderzenia i użycia pasów bezpieczeństwa. 
Samochód jest również wyposażony w dodatkowe poduszki 
montowane w przednich siedzeniach, które chronią przed 
skutkami uderzeń z boku, a także – montowane w suficie –  
boczne kurtyny powietrzne z czujnikiem dachowania.8

TŁUMIENIE ZAGROŻENIA W przypadku kolizji, zaawansowane 
strefy zgniotu z przodu i z tyłu absorbują energię uderzenia, 
stopniowo się deformując. Konstrukcja tylnej części pojazdu – 
mimo jego stosunkowo niewielkiej długości – jest niezwykle 
wytrzymała.
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CZUJNIKÓW

PEŁNY PRZEGLĄD SYTUACJI Spójrz na otoczenie 
samochodu z nowej perspektywy. Panoramiczna kamera 
ułatwiająca parkowanie (Around View® Monitor – AVM), 
z funkcją wykrywania ruchomych obiektów oraz przednimi 
i tylnymi czujnikami parkowania,1,2 zapewnia lepszą widoczność 
i ułatwia manewrowanie nawet w najciaśniejszych miejscach. 
Układ, w którym obraz z czterech kamer składa się na wirtualny 
panoramiczny widok z lotu ptaka, pomaga w parkowaniu 
i ostrzega, kiedy wykryje w pobliżu inny ruchomy obiekt.

WYKRYWANIE RUCHOMYCH OBIEKTÓW1,2 Cztery kamery 
nie tylko pokazują imponująco pełny obraz, ale pomagają 
zachować ostrożność. Kiedy wykryty zostanie ruchomy obiekt, 
włączy się alarm dźwiękowy, a obraz z właściwej kamery 
zostanie wyraźnie oznaczony, aby zwrócić uwagę na stronę, 
po której występuje zagrożenie.

AUTOMATYCZNY ASYSTENT PARKOWANIA1 Zastosowany 
po raz pierwszy w INFINITI zaawansowany system parkowania, 
obejmuje aż tuzin czujników, które wskazują, czy miejsce do 
zaparkowania Twojego QX30 jest wystarczająco duże. Potem 
wystarczy już tylko zdjąć ręce z kierownicy, wrzucić bieg, nacisnąć 
przycisk uruchamiający i obsługiwać jedynie pedały gazu i hamulca. 
Twój samochód będzie z łatwością manewrował sam, nawet 
wtedy, gdy konieczne okaże się parkowanie równoległe tyłem.

 ŁATWE PARKOWANIE  
 W KAŻDYCH WARUNKACH
Odkryj niesamowitą łatwość parkowania QX30, dzięki 
połączeniu innowacyjnych rozwiązań i inteligentnych 
technologii wspierających parkowanie.1 Wspomogą 
one Twoje umiejętności manewrowania w ograniczonej 
przestrzeni.

wygoda



 PO MISTRZOWSKU  
 ŁĄCZ ROLE  
 KIEROWCY I PILOTA
Bez względu na to, czy drogi będą puste, czy tętniące 
ruchem i pełne niespodziewanych zmian, inteligentne 
technologie bezbłędnie poprowadzą Cię do celu.

technologia w ruchu ulicznym

NAWIGUJ Z ŁATWOŚCIĄ Znajdź swoją drogę w gąszczu 
zatłoczonych ulic lub w nieznanym terenie. W nawigacji 
INFINITI InTouch™1,3 możesz ustawić widok, który najbardziej 
Ci odpowiada – dwuwymiarowy obraz z góry lub 
trójwymiarowy z lotu ptaka. Asystent pomocy w wyborze 
pasa ruchu (Lane Guidance) ułatwi zajęcie właściwego pasa 
przy zjazdach z autostrad i na skomplikowanych 
skrzyżowaniach.

POZOSTAŃ NA SWOIM PASIE System ostrzegania 
o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (Lane Departure 
Warning – LDW)1,6 monitoruje oznaczenia pasa i ostrzega 
wibracją kierownicy, jeżeli nieumyślnie zaczniesz z niego 
zbaczać.

KONTROLUJ PRĘDKOŚĆ Ustaw żądaną prędkość i odległość, 
a inteligentny tempomat (Intelligent Cruise Control – ICC) 
o pełnym zakresie działania będzie automatycznie 
dostosowywać Twoją prędkość nawet w korkach. Kiedy 
ruch na drodze odzyska płynność, inteligentny tempomat 
przywróci pojazdowi zadaną prędkość i odległość.1,7
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18-CALOWE, PIĘCIORAMIENNE FELGI ALUMINIOWE,  
WZÓR PŁATKA ŚNIEGU, OPONY 235/50R18

KOLORY LAKIERU KOLORY WNĘTRZA
WYKOŃCZENIE 
WNĘTRZA

PAKIET  
STYLISTYCZNY

 SAMOCHÓD  
 WYJĄTKOWY JAK TY

kolor | wykończenie

FELGI ALUMINIOWE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
INFINITI Europe, Oddział Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Szwajcaria
Niniejsza broszura ma służyć tylko ogólnemu opisowi i celom informacyjnym. Może ulec zmianie i nie stanowi oferty handlowej, opisu stanu faktycznego ani gwarancji, wydanej lub 
sugerowanej przez INFINITI Europe. Przed podjęciem decyzji o zakupie w oparciu o tę broszurę należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum INFINITI, aby uzyskać potwierdzenie 
aktualności zawartych w niej informacji oraz tego, jak odnoszą się one do konkretnego samochodu. INFINITI Europe zastrzega sobie prawo do zmian cen, kolorów, materiałów, 
wyposażenia, specyfikacji i modeli opisywanych w tej publikacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia oraz do zaprzestania oferowania danej wersji lub wyposażenia. Ze względu na 
nieustanny rozwój produktu oraz inne czynniki przed- i poprodukcyjne, właściwe pojazdy, materiały i specyfikacje mogą różnić się od tych przedstawionych w niniejszej broszurze. 
Niektóre samochody są prezentowane z wyposażeniem opcjonalnym. Prosimy sprawdzić dany samochód pod kątem oferowanego wyposażenia. Dostępność oraz czasy dostawy 
poszczególnych wersji silnikowych lub wersji wyposażenia mogą się różnić. Specyfikacje, opcje i akcesoria mogą różnić się w zależności od krajów. Dodatkowych informacji na temat 
dostępności, opcji i akcesoriów udzielają lokalne Centra INFINITI i z nimi prosimy się kontaktować.
INFINITI dołożyło wszelkich starań, aby próbki kolorów prezentowane w niniejszej broszurze były jak najbliższe rzeczywistym kolorom samochodów. Kolory te mogą się nieznacznie 
różnić ze względu na technologiczne właściwości druku oraz w zależności od tego, czy próbki kolorów są oglądane w świetle dziennym, sztucznym czy fluorescencyjnym. Prosimy 
sprawdzić rzeczywiste kolory w lokalnym Centrum INFINITI. Kopiowanie części lub całości publikacji bez pisemnego pozwolenia INFINITI Europe jest zabronione.
1 Dostępne w wybranych wersjach i/lub za dodatkową opłatą. 2 Panoramiczna kamera 360° ułatwiająca parkowanie (AVW – Around View Monitor) z funkcją wykrywania ruchomych 
obiektów (MOD – Moving Object Detection) nie eliminuje całkowicie wszystkich martwych pól ani nie wykrywa wszystkich obiektów. Wykrywanie ruchomych obiektów działa podczas 
poruszania się z prędkością poniżej 8 km/h (5 mph). Przed ruszeniem należy zawsze kontrolować otoczenie oraz spojrzeć wstecz. 3 Dostępne wyłącznie w połączeniu z systemem 
nawigacji INFINITI InTouch. Niektóre usługi InTouch wymagają subskrypcji oraz kompatybilnego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu InTouch, odwiedź stronę 
internetową INFINITI. 4 System ostrzegania przewidujący oraz zapobiegający kolizjom z przodu (FCW – Forward Collision Warning oraz FCS – Forward Collision Stop) mają za 
zadanie ostrzegać kierowcę zanim dojdzie do kolizji i nie są w stanie jej zapobiec ani zastąpić odpowiedzialnego stylu jazdy. W pewnych warunkach systemy te mogą nie zapewnić 
skutecznego ostrzeżenia bądź hamowania. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości i innych czynników. Nigdy nie należy polegać jedynie na systemach wsparcia kierowcy. 5 
System ostrzegania przed martwym polem (BSW – Blind Spot Warning) nie zastępuje przestrzegania przez kierowcę prawidłowej procedury zmiany pasa ruchu. System nie zabezpiecza 
przed kolizją z innym pojazdem. Może nie wykryć każdego pojazdu oraz obiektu w otoczeniu auta. 6 System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW – Lane 
Departure Warning) działa wyłącznie wtedy, gdy oznaczenia pasów ruchu są wyraźnie widoczne na drodze. System może nie wykrywać oznaczeń pasa na niektórych drogach bądź w 
trudnych warunkach pogodowych. Nie zapobiega wypadkom ani utracie kontroli nad pojazdem. Działanie systemu uzależnione jest od prędkości i innych czynników. Szczegóły można 
znaleźć w instrukcji obsługi dla kierowcy. Kierowca musi przez cały czas prowadzić auto w sposób odpowiedzialny. 7 Inteligentny tempomat nie jest systemem zapobiegającym 
kolizjom ani urządzeniem ostrzegawczym. System zaprojektowano z myślą o warunkach, w których hamowanie jest ograniczone. Nieskuteczne hamowanie może doprowadzić do 
zderzenia. 8 Poduszki powietrzne są jedynie dodatkowym elementem bezpieczeństwa. Zawsze należy zapinać pasy. Nawet jeśli samochód wyposażony jest w czujnik wykrywania 
pasażera, na przednim siedzeniu nie należy montować fotelików dziecięcych umieszczanych tyłem do kierunku jazdy. Dzieci w wieku do 12 lat i o wzroście poniżej 150 cm powinny 
podróżować w foteliku lub na odpowiedniej podstawce (w zależności od wagi i wzrostu dziecka), oczywiście zabezpieczone pasami bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne napełniają się 
tylko w określonych sytuacjach. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi.
Powyższe systemy i funkcje nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za postępowanie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Dalsze informacje dotyczące całego wyposażenia 
można znaleźć na stronie internetowej INFINITI lub w instrukcji obsługi dla kierowcy.
Słowo i logotypy Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., i są używane przez INFINITI na podstawie stosownej licencji.  
BOSE jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy BOSE Corporation.
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 www.infiniti.pl.
UE/Belgia: Informacje dotyczące ochrony środowiska (RD 19/03/04): 4,3 – 8,7 l/100 km, CO2 emissions 128 – 155 g/km.
Wartości zużycia paliwa uzyskano w testach laboratoryjnych. Służą one do porównań z wynikami innych pojazdów i mogą nie odzwierciedlać wartości uzyskiwanych w warunkach 
rzeczywistych. Wyposażenie opcjonalne, serwisowanie, styl jazdy, warunki drogowe i pogodowe również mają wpływ na rzeczywiste zużycie paliwa.



INFINITI jest partnerem technicznym zespołu Renault Sport 
Formula One™. Wykorzystując swoje eksperckie doświadczenia 
w budowie hybrydowych napędów wysokiej mocy, INFINITI 
zajmie się od strony konstrukcyjnej systemem odzyskiwania energii 
(Energy Recovery System) w układzie napędowym Renault Energy 
F1 Power Unit.

INFINITI Engineering Academy to globalny program badawczy 
i szkoleniowy skierowany do najbardziej utalentowanych studentów 
inżynierii, prowadzony w INFINITI Technical Centre i na terenie 
zespołu Renault Sport Formula One™ Team.

INFINITI jest dumne z partnerstwa technicznego 
z zespołem Renault Sport Formula One™.

#infinitif1

 RENAULT SPORT  
 FORMULA ONE™ TEAM



 ZRODZONY  
 ZE ZMYSŁÓW
Stylistyka to bardziej strefa serca niż 
umysłu. Zaczyna się od jednej kreski, 
od narysowania wyjściowego kształtu, 
potem artysta z pietyzmem i uczuciem 
pracuje nad rozwinięciem kreacji.  
Dla nas w INFINITI design to nie tylko 
pasja. To część naszej natury biznesowej.

Czystość stylistycznej formy w połączeniu z dbałością  
o detale wynosi design na wyższy poziom. Piękne krzywizny i miękkie  

łuki potwierdzają, że na pierwszym miejscu stawiamy artystę.  
I jego wizję przyszłości.

NASZA MARKA KŁADZIE OGROMNY NACISK NA STYLISTYKĘ,  
bo jest ona środkiem wyrazu filozofii INFINITI. Każdy z naszych 
samochodów harmonią efektownych linii, płynnych krzywizn 
i sportowej sylwetki wyraża swoją osobowość Niepowtarzalne 
wzornictwo (nawet zastrzeżone prawnie), choćby takich elementów, 
jak podwójny łuk grilla chłodnicy i tylny słupek w kształcie sierpu 
księżyca, tylko potwierdzają wagę, jaką w INFINITI przykładamy do 
stylistyki. Napędzany mocą stylistyki każdy samochód koncepcyjny 
INFINITI już na etapie szkicu kreśli przyszłość, wyznaczając modelowi 
produkcyjnemu należne mu miejsce na drodze.

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
DYREKTOR DESIGNU INFINITI

QX Sport Inspiration



Utworzona w 1989 roku marka INFINITI przez lata znacząco rozszerzyła gamę 
swoich modeli i oferuje obecnie sedany, coupé, kabriolety, crossovery i SUV-y, 
prowadząc ich sprzedaż w 50 krajach świata. Marka INFINITI jest unikalna 
i inna – nie stara się być wszystkim dla wszystkich, ale jest czymś specjalnym dla 
szczególnej grupy ludzi. INFINITI wyjątkowo celnie odczytuje, że rozwój ludzkości 
wiązał się z ewolucją troskliwości i w związku z tym przykłada ogromną wagę 
do faktu, że cały proces posiadania samochodu to coś znacznie więcej niż samo 
auto. Zarówno prowadzenie samochodu, jak i jego posiadanie powinny dodawać 
właścicielowi mocy, pewności siebie oraz radosnych doświadczeń. I to właśnie 
samochody INFINITI zapewniają swoim posiadaczom. 

INFINITI zdobyło uznanie jako marka wyróżniająca się ekspresyjną, uderzająco 
piękną i niepowtarzalną stylistyką, ręczne wykonanymi elementami wnętrza 
oraz pełną mocy i prowokacyjnej śmiałości prezencją na drodze. Wszystko to, 
w połączeniu z obsesyjną wręcz dbałością o szczegóły oraz jakość rozwiązań 
konstrukcyjnych i wykonania, sprawia, że jazda INFINITI jest czymś wyjątkowym.

 NIEODPARTA  
 CHARYZMA.  
 NIEZAPOMNIANE  
 DOŚWIADCZENIE
Samochody marki INFINITI przełamują 
konwencje i rewolucjonizują segment 
premium dzięki nowatorskiemu użyciu 
technologii i ekspresyjnemu wzornictwu.



 ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA
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OSIĄGI
Inteligentny system napędu na cztery koła (AWD – All-Wheel Drive) ■ ■
System stop-start ■ ■
Filtr cząstek stałych ■ ■
Przełącznik trybu ekologicznego ■ ■
Inteligentne wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości pojazdu ■ ■

BEZPIECZEŃSTWO
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 ■ ■
Zamek centralny ■ ■
7 poduszek powietrznych (przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, dwukomorowe boczne 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 od strony kierowcy z funkcją automatycznego przyciemniania ■ ■
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby ■ ■
Światła do jazdy dziennej w technologii LED ■ ■
Tempomat (cruise control) ■ ■
Ogranicznik prędkości ■ ■
Centralny zamek ■ ■

KOŁA
Osiemnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe, wzór płatka śniegu, z oponami 235/50R18 ■ ■

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Lakier niemetaliczny ■ ■
Lakier metalizowany □ □
Relingi dachowe – satynowy chrom ■ ■
Wnęki kół i progi z tworzywa sztucznego o wyraźnej teksturze ■ ■
Matowe chromowane wstawki do przedniego i tylnego zderzaka ■ ■
Przyciemniane szyby tylne □ □
Automatyczne włączanie reflektorów ■ ■
Reflektory halogenowe ■ –
Reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją wysokości – ■
System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive Front-lighting System) – ■
Automatyczna regulacja wysokości wiązki światła – ■
Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED ■ ■
Tylne światła zespolone w technologii LED ■ ■
Czarne lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED ■ ■
Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne składane elektrycznie ■ ■
Światła powitalne w lusterkach zewnętrznych ■ ■
Listwy wokół okien – satynowy chrom ■ ■
Podwójne, prostokątne rury wydechowe w kolorze chromu ■ ■
Lakierowany na czarno spojler dachowy ■ ■
Zewnętrzne klamki wykończone chromem – ■
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TECHNOLOGIA NA POKŁADZIE
System informacji i rozrywki z ekranem dotykowym (LCD VGA 7") ■ ■
System rozpoznawania głosu ■ ■
Bezprzewodowy transfer muzyki – Bluetooth® audio streaming z funkcją transferu książki telefonicznej ■ ■
Inteligentny kluczyk (I-key – system otwierania drzwi i zapłonu silnika niewymagający użycia kluczyka) – ■
Przełącznik trybu jazdy INFINITI ■ ■
Kamera cofania z czujnikami z przodu i z tyłu oraz z wyświetlaczem – ■
System nawigacji INFINITI InTouch 
– INFINITI InTouch 
– Radio cyfrowe DAB 
– System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)

■ ■

Pakiet „Bezpieczeństwo”
– Systemy ostrzegania przed martwym polem (BSW – Blind Spot Warning)
–  Automatyczny asystent parkowania z panoramiczną kamerą 360°, ułatwiającą parkowanie  

(AVM – Around View Monitor) i funkcją wykrywania ruchomych obiektów (MOD – Moving Object Detection)
– Inteligentny tempomat (ICC – Intelligent Cruise Control)

– □

Pakiet Tech
–  Automatyczny asystent parkowania z panoramiczną kamerą 360°, ułatwiającą parkowanie  

(AVM – Around View Monitor) i funkcją wykrywania ruchomych obiektów (MOD – Moving Object Detection)
– Kamera cofania z przednimi i tylnymi czujnikami parkowania z wyświetlaczem
– Inteligentny kluczyk (I-key — system otwierania drzwi i zapłonu silnika niewymagający użycia kluczyka)
– Zewnętrzne klamki wykończone chromem

□ –

KOMFORT
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa oraz tylna konsola centralna z nawiewem ■ ■
Przedni podłokietnik centralny ■ ■
Elektryczne szyby we wszystkich drzwiach, podnoszone i opuszczane jednym naciśnięciem przycisku ■ ■
Siatka na bagaż pod przednim fotelem pasażera ■ ■
Oświetlenie zapraszające – ■
Okno dachowe z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną □ □

NAGŁOŚNIENIE
2 porty USB, umożliwiające podłączenie smartfona i iPod-a ■ ■
Tuner radiowy AM/FM z odtwarzaczem płyt CD ■ ■
System audio z sześcioma głośnikami ■ ■
System aktywnej redukcji hałasu (ANC – Active Noise Cancellation) dla wersji z silnikiem 2.2d ■ ■
System nagłośnieniowy BOSE® Premium □ □

WNĘTRZE
Wykończenie wnętrza – czarny lakier ■ ■
Zagłówek z czarnego weluru – ■
Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą ■ ■
Wielofunkcyjna kierownica ■ ■
Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości i oddalenia ■ ■
Wykończenie deski rozdzielczej ekologiczną skórą ■ ■
Aluminiowe nakładki progowe – ■

■ Wyposażenie standardowe
□ Dostępne jako opcja
– Niedostępne
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FOTELE
Tapicerka welurowa ■ –
Fotele obszyte skórą Nappa – ■
Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci – ■
Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy ■ ■
Podgrzewane przednie fotele ■ ■
Regulacja wysokości fotela kierowcy ■ ■
Przedni podłokietnik centralny z uchwytem na kubek – ■
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach ■ ■
Składana tylna kanapa, dzielona w stosunku 60:40 ■ ■
Otwór umożliwiający przewóz nart – ■

PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
Zestaw naprawczy do opony ■ ■

PAKIET OPCJI
Café Teak
– Fotele skórzane Nappa w kolorze Chocolate z grafitowymi wstawkami i czarnymi przeszyciami
– Lusterka zewnętrzne – satynowy chrom ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
– Aluminiowe nakładki progowe
– Przyciemniane szyby tylne

– □

 KOLORY  
I WYKOŃCZENIA

QX30  
Premium

QX30  
Premium Tech

QX30  
Premium Tech 

Café Teak

TAPICERKA Tkanina Skóra Skóra
Kolory wnętrza (Kod) Graphite (G) Graphite (G) Wheat (P) Chocolate brown (G)

KOLORY LAKIERU Kod Typ

Black Obsidian KH3 Lity ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Metalizowany

□ □ □ –
Blade Silver KY0 □ □ □ –

Graphite Shadow KAD □ □ □ □

Malbec Black GAC □ □ □ –

Magnetic Red NAJ □ □ □ –

Chestnut Bronze CAN □ □ □ □

Ink Blue RBN □ □ □ –

Liquid Copper NAX □ □ □ □

DACH
Tkanina w kolorze pebble ■ – – –
Welur w kolorze grafitowym – ■ ■ ■

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
Czarny lakier ■ ■ ■ ■

■ Wyposażenie standardowe
□ Dostępne jako opcja
– Niedostępne

DOSTĘPNOŚĆ WERSJI WYPOSAŻENIA/SILNIKA 2.0t DCT AWD 2.2d DCT AWD

QX30 Premium √ √
QX30 Premium Tech √

Wszystkie wymiary podano w mm.

1 572 1 573

2 700

 1 815 1 815

4 425

1 5301 530

202 232



DANE  
TECHNICZNE

2.0t DCT AWD 2.2d DCT AWD

SILNIK 
Rodzaj paliwa benzyna olej napędowy 
Cylindry 4 4
Pojemność skokowa 1 991 cc 2 143 cm3

Układ rozrządu DOHC DOHC
Układ dolotowy Wtrysk bezpośredni Silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa (CDI – Common Rail Direct Injection)
Układ wydechowy Podwójny układ wydechowy Podwójny układ wydechowy
Moc 155 kW (211 KM) osiągana przy 5 500 obr./min. 125 kW (170 KM) osiągana przy 3 400–4 000 obr./min. 
Moment obrotowy 350 Nm osiągany przy 1 200-4 000 obr./min. 350 Nm osiągany przy 1 400–3 400 obr./min.
Skrzynia biegów 7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT z trybem  

manualnym i łopatkami zmiany biegów
7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DCT z trybem  

manualnym i łopatkami zmiany biegów
Napęd Napęd na cztery koła Napęd na cztery koła

OSIĄGI
Prędkość maksymalna 230 km/h 215 km/h
0–100 km/h 7,3 sek. 8,5 sek.
Szacunkowe zużycie paliwa1

w cyklu miejskim 8,7 l/100 km 6,0 l/100 km
w cyklu pozamiejskim 5,5 l/100 km 4,3 l/100 km
w cyklu mieszanym 6,7 l/100 km 4,9 l/100 km

Emisja CO2
1 155 g/km 128 g/km

PODWOZIE
Układ kierowniczy

Typ Podwójny wałek zębaty wspomagany elektronicznie Podwójny wałek zębaty wspomagany elektronicznie 
Średnica zawracania 11,4 m 11,4 m

Zawieszenie
przód Kolumna MacPhersona z niższym przegubem kulowym Kolumna MacPhersona z niższym przegubem kulowym
tył Układ wielowahaczowy Układ wielowahaczowy

Hamulce
przód Jednotłoczkowy zacisk pływający z tarczą wentylowaną 320 mm firmy Brembo Jednotłoczkowy zacisk pływający z tarczą wentylowaną 320 mm firmy Brembo
tył Jednotłoczkowy zacisk pływający z tarczą wentylowaną 295 mm firmy Brembo Jednotłoczkowy zacisk pływający z tarczą wentylowaną 295 mm firmy Brembo

POJEMNOŚĆ I MASA
Masa rzeczywista pojazdu2 Premium 1 542 kg Premium 1 610 kg

Premium Tech 1 634 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 1 990 kg 2 075 kg
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej/
hamowanej

750 kg/1 800 kg 750 kg/1 800 kg

Pojemność bagażnika 430 litrów 430 litrów
Pojemność zbiornika paliwa 56 litrów 56 litrów

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Współczynnik oporu aerodynamicznego 0,33 0,33

WYMIARY
Elementy zewnętrzne

Długość całkowita 4 425 mm 4 425 mm
Szerokość całkowita bez lusterek/z lusterkami 2 083 mm/1 815 mm 2 083 mm/1 815 mm
Wysokość całkowita 1 530 mm 1 530 mm
Prześwit przód/tył 202 mm/232 mm 202 mm/232 mm
Rozstaw osi 2 700 mm 2 700 mm
Szerokość śladu przód/tył 1 572 mm/1 573 mm 1 572/1 573 mm

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.

2  Wartości podane zgodnie z Dyrektywą 92/21/WE w brzmieniu 95/48/WE (masa rzeczywista pojazdu ze zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, kierowcą  
o wadze 68 kg i bagażem o masie 7 kg) dla pojazdów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie opcjonalne i akcesoria mogą zwiększyć tę wartość.
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Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Odwiedź naszą stronę internetową i stwórz idealnie dopasowane do Ciebie INFINITI,  
sprawdź ceny i odkryj wiele innych możliwości.

infiniti.pl

DOŁĄCZ do naszej społeczności i otrzymuj najnowsze wiadomości na temat INFINITI.




