
СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ОГЛЯД

Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) Бі-ксенонові фари, з авторегулюванням рівня нахилу

Система допомоги при екстреному гальмуванні (BA) Передні протитуманні фари

4-канальна антиблокувальна система (ABS) Діодні протитуманні фари (LED)

Система динамічної стабілізації автомобіля (VDC) Інтегровані в дзеркала світлодіодні повторювачі поворотів (LED)

Протибуксувальна система (TCS) Передні і задні фари з діодним контурним освітленням (LED)

Вибір режиму відкриття тільки водійських дверей або всіх дверей Світлодіодні задні ліхтарі (LED)

Блокування замків задніх дверей від випадкового відкриття дітьми Омивачі фар (висувні)

Сигналізація INFINITI з іммобілайзером із закодованою мікросхемою в чіп-ключі Обігрівач заднього скла з таймером

Система покращених надувних подушок безпеки INFINITI (AABS) Скло з УФ-фільтром (вітрове – із зеленуватим затемненням)

Додаткові бокові надувні подушки, встановлені на передніх сидіннях Тоноване скло задніх дверей і зони багажника

для захисту при боковому зіткненні Обігрів щіток вітрового скла

Встановлені на даху додаткові надувні шторки безпеки для захисту

передніх і крайніх задніх пасажирів при боковому зіткненні ЕКСТЕР'ЄР

Передні та задні підголівники для всіх пасажирів Нові хромовані елементи дизайну кузова

3-точкові передні / задні ремені безпеки з ELR / ALR (для водія тільки ELR) 18” легкосплавні колісні диски (235/65R18) у новому дизайні

Зсувний блок гальмівної педалі Антена «акулячий плавник» на даху

Карданний вал, що "ламається", допомагає зберегти цілісність пасажирського відсіку Бокові молдинги в кольорі кузова

при серйозних зіткненнях Електропривод регулювання і складання бокових дзеркал

Система ISOFIX (нижче розташування кріплень і ременів для дитини) Обігрів бокових дзеркал

Пристрій дистанційного відкриття кришки багажника в екстрених випадках Датчик світла

Система тиску повітря в шинах (TPMS) з індикацією тиску в кожному колесі Задній спойлер

Паркувальний дисплей + камера заднього виду

ІНТЕР'ЄР Алюмінієвий капот з газовими амортизаторами та подвійним замком

Оздоблення салону лакованими вставками Досконала форма кузова з аеродинамічним коефіцієнтом Cd=0,34

Салон на 7 місць Склоочисник з переривчастим режимом роботи, 

Шкіряне оздоблення салону що залежить від швидкості руху

Оновлене оздоблення салону Освітлювані плафони ручок передніх дверей

Скло із поліпшеною шумоізоляцією Освітлювані алюмінієві накладки порогів дверей

Монітор заднього виду Система Welcome Lightning ("інтуїтивне освітлення")  

Чіп-ключ із кнопковим вмиканням запалювання рівномірно підсвічує автомобіль і простір навколо нього 

Трьохзонний клімат-контроль з автоматичним режимом рециркуляції повітря при наближенні та віддаленні від автомобіля

Вентиляційні отвори в задній частині центральної консолі

та повітроводи обігрівача на підлозі КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І АУДІО

Центральний дисплей з маршрутним комп'ютером на панелі приладів Круїз-контроль

Електричні склопідйомники дверей з режимом одноразового натискання і автореверсом Оптітронні прилади з біло-фіолетовим підсвічуванням

Замки дверей з електроприводом Змонтована на вітровому склі антена

Освітлення при посадці в автомобіль із затримкою вимикання Маршрутний комп'ютер, тахометр

Контролер режимів роботи трансмісії, двигуна і акселератора INFINITI Drive Важіль перемикання передач із оздобленням з натуральної шкіри

Подвійний верхній плафон для читання дорожніх карт спереду / ліхтарі для читання ззаду Контролер INFINITI з 7-дюймовим дисплеєм для аудіосистеми,

Кишені для зберігання дорожніх карт на спинках задніх сидінь клімат-контролю і нагадування про технічне обслуговування

Подвійні передні і задні підстаканники Режим автоматичної синхронізації керма та бокових дзеркал

Передній підлокітник з ємністю для речей та електричною розеткою (напруга 12В) при регулюванні сидіння водія для кращої видимості

Відкидний центральний підлокітник заднього сидіння з ємністю для зберігання речей Покращений дисплей комп'ютера INFINITI Intelligent View

Зумер попередження про забуті в автомобілі ключі ТЕХНІКА

Зумер попередження про невимкнені фари Система Super lock + повна відповідність вимогам Thatcham

Світловий індикатор попередження про незакриті двері багажника Автомобіль побудований на передньоприводній платформі FF

Сонцезахисні щитки із дзеркалом та підсвіткою (для водія і переднього пасажира) Паливний бак об'ємом 73 л

Білі стрілки і новий екран маршрутного комп'ютера Докатка

Кермо з підігрівом Каталітичний нейтралізатор випускних газів

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

тел. +38-097-719-00-00

INFINITI QX60 202011. ОБМЕЖЕНИЙ СКЛАД



Premium Elite Hi-tech

Спеціальна ціна, грн з ПДВ*
1
: проданий 1 505 220 1 566 140

Спеціальна ціна, грн з ПДВ проданий проданий проданий

Колір кузова "металік", грн
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Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу. * Ціни є рекомендованими і вказані станом на 22.05.22. Автомобілі 2020 року випуску.

без додаткової оплати

INFINITI QX60 2019 , ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

INFINITI QX60 2020: ОПЦІЇ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

3,5-літровий 24-клапанний двигун V6, 283 к.с.

2,5-літровий R4 двигун, 250 к.с. з гібридною системою 

Direct Response Hybrid

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

Кредит 0 % на 36 місяців
2

ТЕХНІКА

Cистема повного приводу All-mode 4WD

КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І АУДІО

Контролер INFINITI з 7-дюймовим дисплеєм для аудіосистеми, клімат-контролю і нагадування про 

необхідність проведення технічного обслуговування

Українська навігація 08IT з HDD 

Інформаційно-розважальний центр INFINITI з встановленими в підголівниках передніх сидінь двома 8" 

QHD дисплеями, програвачем DVD-дисків, розташованим на центральній консолі, пультом 

дистанційного керування і двома парами бездротових навушників + HDMI

Hi-Fi Аудіосистема Bose (потужність 358 Ватт)

Hi-Fi Аудіосистема Bose (потужність 372 Ватт) 

ОГЛЯД

Система кругового огляду AVM: 4 відео-камери + датчики паркування спереду і ззаду

Удосконалена система клімат-контролю Plasma Cluster з іонізатором та очищувачем повітря Clean Air 

Vehicle (CAV)

Датчик дощу

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР

Оздоблені натуральною шкірою сидіння водія з електроприводом (з регулюванням в 10 напрямках) і 

переднього пасажира (з регулюванням в 6 напрямках) 

Кермо з обігрівом

Оздоблення салону деревом

Зсувний тонований люк у даху з електроприводом нахилу і зсуву

Прозорий панорамний дах із сонцезахисною шторкою

Пристрій запам'ятовування регулювань положення сидіння водія

Задні сидіння з підігрівом

Вентильовані передні сидіння

Трьохзонний клімат-контроль з автоматичним режимом рециркуляції повітря

Система слідкування за "сліпими зонами" Blind Spot Intervention (BSI)

ЕКСТЕР'ЄР

Рейлінги на даху

18” легкосплавні колісні диски (235/65R18)

20" легкосплавні колісні диски з літніми шинами 235/55 R20

СИСТЕМИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ SAFETY SHIELD

Система підтримки дистанції до автомобіля, що попереду Distance Control Assist (DCA)

Cистема запобігання виходу зі смуги руху Lane Departure Prevention (LDP)

Система попередження про можливе зіткнення Forward Collision Warning (FCW)

Cистема попередження про наявність об'єкта в "сліпій зоні" Blind Spot Warning (BSW)

Інтелектуальна система допомоги при екстреному гальмуванні Intelligent Brake Assist (IBA)

Інтелектуальний круїз-контроль (ICC)

Cистема попередження наїзду під час руху заднім ходом Backup Collision Prevention (BCP).

Ремені безпеки з функцією передаварійного натягу при екстреному гальмуванні

Еко-педаль

Інтелектуальна система допомоги при екстреному гальмуванні (FEB)

Інтелектуальне перемикання дальнього / ближнього світла фар (HBA)

1Даний 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. 
2Ви можете отримати кредит за програмою Infiniti Finance для придбання автомобіля Infiniti на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 36 місяців, перший внесок – 60% від вартості автомобіля, максимальна 
сума кредиту – 2 600 000 грн., процентна ставка – від 0,01% річних, одноразова комісія банку за видачу кредиту – 2,5% від суми кредиту, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. 
Обов'язкове придбання наступних послуг: страхування КАСКО та ОСЦПВ лише в погодженій (рекомендованій) за програмою страховій компанії. Реальна процентна ставка становить від 13,52% річних (розрахована 
виходячи із строку кредитування 36 місяці за процентною ставкою 0,01% річних, перший внесок – 60% від вартості авто, ануїтетний графік погашення, страхування КАСКО – 5,83%, разова комісія за видачу кредиту – 2,5% 
від суми кредиту). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається 
у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати 
умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів –
згідно тарифів операторів зв’язку). Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 


