
СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

ТЕХНІКА СИДІННЯ І ОБЛАШТУВАННЯ

Бензиновий двигун 2.0L VC-Turbo із змінними фазами газорозподілу Електрорегулювання сидіння водія в 10 напрямках, 

і турбонаддувом, потужність 249 к. с. переднього пасажира – в 8 напрямках

Інтелектуальна система повного приводу Оздоблення сидінь екошкірою

Варіатор з режимом ручного перемикання Сидіння другого ряду з центральним підлокітником, 

Електронне управління трансмісією з підрульовими перемикачами передач що складаються в пропорції 60:40, зсувні

Електричне стоянкове гальмо Підігрів передніх сидінь

Система активного посилення звуку двигуна Активні підголівники: 2 передніх, 3 задніх

ОГЛЯД КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Скло із зеленуватим затемненням Маршрутний комп'ютер і багатофункціональний дисплей 7 дюймів

Обігрів вітрового скла у зоні щіток

Обігрів заднього скла з таймером на центральній консолі, 8 і 7 дюймів 

Бічні дзеркала в кольорі кузова з електроприводом регулювань, Система вибору режимів керування

обігрівом і автоматичним складанням Мультифункціональне кермо із оздобленням з натуральної шкіри, 

Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду кнопками перемикання функцій 

з механічним регулюванням затемнення і механічним регулюванням рульової колонки

Світлодіодні фари і денні ходові вогні Електропідсилювач керма

з авторегулюванням (LED) Система безконтактного відкриття передніх дверей

Світлодіодні задні ліхтарі (LED) Безключовий запуск двигуна

Задні протитуманні ліхтарі Сонцезахисні щитки із дзеркалом, підсвічуванням,

Омивачі фар

Склоочисники з переривчастим режимом роботи, Мультимедійна система INFINITI InTouch™ нового покоління

що залежить від швидкості руху (з підтримкою Android Auto™ і Apple CarPlay®)

Склоочисники заднього скла з переривчастим режимом роботи Система Bluetooth + 4 USB роз'єми

ЕКСТЕР'ЄР БЕЗПЕКА

Рейлінги на даху Антиблокувальна гальмівна система

Подвійні вихлопні труби Електронна система розподілу гальмівних зусиль

Двері багажника з електроприводом Система динамічної стабілізації автомобіля

Капот з газовими амортизаторами Система допомоги при старті на підйомі

Накладки на дзеркала чорного кольору Система допомоги при екстреному гальмуванні

Протибуксувальна система

Камера заднього виду

ІНТЕР'ЄР Передні і задні датчики паркування

Активна система шумозаглушення Система контролю тиску в шинах з індикацією тиску в кожному колесі

Розетки 12 В x 3 Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Містке відділення для зберігання речей в центральній консолі Система безпеки автомобіля з іммобілайзером,

Шторка багажника сигналізацією і датчиком об'єму

4 підстаканники (для першого ряду x 2, 8 подушок безпеки (подвійна фронтальна подушка для водія, 

для другого ряду x 2) фронтальна для переднього пасажира, подушки для захисту колін,

Накладки на пороги передні бічні подушки і шторки безпеки)

Інтелектуальний чіп-ключ 3-точкові ремені безпеки з регулюванням 

Двозонний автоматичний клімат-контроль верхньої точки кріплення по висоті, обмежувачем навантаження

Вітальне освітлення (світлодіодне підсвічування салону) і переднатяжним пристроєм

Підсвічування багажного відділення Нагадування для передніх і задніх ременів безпеки

Система кріплень для дитячого сидіння ISOFIX

АУДІО

AM / FM-аудіосистема з CD-плеєром і 6 динаміками КОЛЕСА І ДИСКИ

Легкосплавні диски 20", літні шини Ран Флет розміром 255/45

INFINITI QX551

Два кольорових сенсорних дисплея з високою роздільною здатністю

тримачем для карт, подовжувачем

Антена «акулячий плавник» з підтримкою радіодіапазонів AM / FM

ТОВ "АЛЬФА СКАЙЛАЙН"                                             
м. Харків, пр-т Гагаріна 314-Б 

тел.+38-097-719-00-00



INFINITI QX55, ОПЦІЇ І ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

КОМПЛЕКТАЦІЇ LUXE ESSENTIAL ESSENTIAL PROASSIST ESSENTIAL PROACTIVE

Рекомендована ціна*, грн з ПДВ, 2022 2 184 100 2 291 800 2 338 800 2 386 800

Спеціальна ціна*, грн з ПДВ 2021 1 986 300 2 089 900 2 135 100 2 181 400

Колір кузова "металік", грн**

Колір кузова "супер-металік", грн***

ІНТЕР'ЄР

Оздоблення сидінь екошкірою ■

Оздоблення сидінь шкірою** ■ ■ ■

Вітальне освітлення (світлодіодне підсвічування салону) ■ ■ ■ ■

Підігрів передніх сидінь ■ ■ ■ ■

ЕКСТЕР'ЄР

Склоочисники з переривчастим режимом роботи, що залежить 

від швидкості руху, із датчиком дощу
■ ■ ■

Система адаптивного освітлення дороги ■ ■

КОМФОРТ І БЕЗПЕКА

Камера заднього виду, передні і задні датчики паркування ■

Система кругового огляду ■ ■ ■

Мультифункціональне кермо із шкіряним оздобленням і 

механічним налаштуванням нахилу
■

Мультифункціональне кермо із шкіряним оздобленням з 

електроприводом регулювань і пам'яттю налаштувань 

положення

■ ■ ■

Кермо з обігрівом ■ ■ ■

Двозонний автоматичний клімат-контроль ■

Трьохзонний автоматичний клімат-контроль ■ ■ ■

Преміальна аудіосистема Bose® з 16 динаміками ■ ■ ■

Інтерактивна навігаційна система ■ ■ ■

Дистанційний запуск двигуна ■ ■ ■

Передні сидіння з пам'яттю налаштувань положення ■ ■ ■

Бічні дзеркала з електроприводом регулювання і складання, 

обігрівом і пам'яттю налаштувань
■ ■ ■

Система виявлення об'єктів, що наближаються ■ ■ ■

БЕЗПЕКА

Проєкційний дисплей на лобовому склі ■ ■

Попередження про знаходження об'єкта в "сліпій зоні" ■ ■

Інтелектуальний круїз-контроль з управлінням на кермі ■ ■

Інтелектуальна система допомоги при екстреному гальмуванні з 

функцією розпізнавання пішоходів
■ ■

Система попередження про можливе зіткнення спереду ■ ■

Система попередження про виїзд зі смуги руху ■ ■

Інтелектуальне перемикання дальнього / ближнього світла фар ■ ■

Система підтримки дистанції до автомобіля, що попереду ■ ■

Cистема попередження про можливе зіткнення при

русі заднім ходом
■ ■

Cистема запобігання наїзду на перешкоду при русі заднім ходом ■ ■

Система запобігання зіткненню в "сліпій зоні" ■

Система запобігання виїзду зі смуги руху ■

Адаптивна електронна система рульового управління ■

Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу * Ціни є попередніми та рекомендованими і вказані станом на 19.01.23. Автомобілі 2021, 2022 року випуску. Акція діє с 19.01 по 31.03.23 у всіх офіційних дилерских 

салонах INFINITI на території України. 

42 300

30 300

**Кольори GAT, QAB, K23, KAD, KBZ, BW5. *** Колір NAB

1 Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний в якості документа, що встановлює зобов'язання компанії «Ніссан Мотор Україна». Обладнання і 
комплектації автомобілів можуть відрізнятися від наявних у дилерських центрах INFINITI в Україні. Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером 
INFINITI в Україні. Для отримання інформації з приводу остаточної ціни 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. 2


