
СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ІНТЕР'ЄР
Система динамічної стабілізації автомобіля (VDC) Салон на 7 або 8 місць (2й ряд "капітанських сидінь" з індивідуальними підлокітниками)
Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) Оздоблення сидінь натуральною шкірою
Система допомоги при екстреному гальмуванні (BA) Вставки з натурального дерева (ясен) на центральній консолі
4-канальна антиблокувальна система (ABS) Двері з оздобленням з натуральної шкіри / дерева з алюмінієвими ручками

Система поліпшених надувних подушок безпеки INFINITI (AABS) включає 

дворежимні передні подушки безпеки з датчиками ременів безпеки і 

датчиком розпізнавання присутності пасажира

Протибуксувальна система (TCS) Підігрів сидінь 1-го і 2-го рядів
Система контролю тиску повітря в шинах (TPMS) з індикацією тиску в кожному колесі Вентиляція передніх сидінь
Центральний замок з ДУ Відділення для зберігання мобільного телефону
Вибір режиму відкриття тільки водійських дверей або всіх дверей Вентиляційні отвори в задній частині центральної консолі і повітроводи обігрівача на підлозі

Блокування замків дверей від випадкового відкриття дітьми Кермо з оздобленням зі шкіри + дерева з підігрівом і електрорегулюванням
Захист відсіку двигуна знизу Електричні склопідйомники дверей з режимом одноразового натискання і автореверсом

Сигналізація з іммобілайзером автомобіля INFINITI із закодованою 

мікросхемою відповідальної частини, вмонтованої в електронний ключ
Зсувний тонований люк у даху з електроприводом і функцією антизащемлення

3-точкові ремені безпеки з регулюванням верхньої точки кріплення по висоті, 

обмежувачем навантаження і переднатяжним пристроєм
6 плафонів на стелі

Додаткові бокові надувні подушки, встановлені на передніх сидіннях для 

захисту при боковому зіткненні
Центральна консоль з відділенням для зберігання дрібних речей, підстаканниками

Встановлені в стелю салону додаткові надувні шторки для захисту передніх і 

крайніх задніх пасажирів при боковому зіткненні
Передні і задні ворсисті килимки

Передні та задні підголівники для всіх пасажирів 4 електричні розетки напругою 12 В

Функція передаварійного натягу ременів безпеки при екстреному гальмуванні Центральний дисплей з маршрутним комп'ютером на панелі приладів

Передні активні підголівники Лампи освітлення в бокових дзеркалах

Пристрій дистанційного відкриття кришки багажника в екстрених випадках Підсвічування простору для ніг
Сигналізація з датчиком об'єму Обігрів заднього скла з таймером
Зсувний блок гальмівної педалі Задні сидіння, що складаються 3:1
Карданний вал, що "ламається", допомагає зберегти цілісність пасажирського відсіку Тоноване скло задніх дверей і зони багажника

при серйозних зіткненнях Змонтована на вітровому склі антена з фазовим рознесенням для поліпшеного прийому
Система ISOFIX (нижче розташування кріплень і ременів для дитини)
Протиугінна конструкція Super lock + Full Thatcham КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І АУДІО

ЕКСТЕР'ЄР Режим автоматичної синхронізації керма та бокових дзеркал

22" легкосплавні колісні диски, всесезонні шини 275/50 R22 при регулюванні сидіння водія для кращої видимості

Система Welcome Lighting (інтуїтивне освітлення) рівномірно підсвічує 

автомобіль і простір навколо нього при наближенні та віддаленні від 

автомобіля

Підсвічування бокових дзеркал

Освітлювані алюмінієві накладки порогів дверей Оптітронні прилади з біло-фіолетовим підсвічуванням Fine vision
Алюмінієві рейлінги багажника на даху Навігаційна система INFINITI InTouch нового покоління з двома дисплеями 

Додаткові повітрозабірники в передніх крилах Двоканальна аудіосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 з системою Driver audio stage
Задній спойлер IPOD/USB роз'єм + Bluetooth
Захисна накладка заднього бампера Авторегулювання гучності звуку залежно від швидкості руху
Хромовані ручки дверей Важіль перемикання передач, оздоблений натуральною шкірою

Хромована насадка на випускну трубу

ОГЛЯД КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ
Світлодіодні ліхтарі переднього освітлення з авторегулюванням рівня нахилу Чіп-ключ з кнопковим вмиканням запалювання Intelligent Key (I-Key)
Система адаптивного освітлення дороги (AFS) Задні двері з електроприводом
Система адаптивниx ліхтарів (Smart Beam) Датчики паркування спереду / ззаду
Передні протитуманні ліхтарі (LED) Датчик світла
Діодні повторювачі поворотів Датчик дощу
Задні протитуманні ліхтарі Обігрів щіток вітрового скла

Задні світлодіодні ліхтарі (LED)

Омивачі фар (висувні)

Салонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням Заднє управління системою кондиціонування

Бокові дзеркала заднього виду з обігрівом та електроприводом регулювання і 

складання

ТЕХНІКА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ для комплектації ProACTIVE

5,6-літровий 32-клапанний двигун V8 потужністю 405 к.с. з системою 

регулювання фаз газорозподілу і ступеню відкриття клапанів (VVEL), а також 

системою безпосереднього вприскування для бензинових двигунів (DIG)

Система повного приводу All-Mode (AWD) Cистема попередження про вихід зі смуги руху Lane Departure Warning (LDW)
Повністю незалежна підвіска Cистема запобігання виходу зі смуги руху Lane Departure Prevention (LDP)
Дискові гальма спереду і ззаду з ABS Cистема попередження про наявність об'єкта в "сліпій зоні" Blind Spot Warning (BSW)
Гідропідсилювач керма Інтелектуальна система допомоги при екстреному гальмуванні Intelligent Brake Assist (IBA)
Повнорозмірне запасне колесо Система попередження про можливе зіткнення Predictive Forward Collision Warning (PFCW)

7-ступінчаста автоматична коробка передач з режимом ручного перемикання 

і функцією Downshift Rev Matching

Задня пневмо-підвіска Інтелектуальний круїз-контроль (ICC)

Гідравлічна система обмеження коливань кузова (HBMC) Система слідкування за "сліпими зонами" Blind Spot Intervention (BSI)

Передні і задні стабілізатори

Акумуляторна батарея для важких умов експлуатації

Каталітичний нейтралізатор випускних газів

Пам'ять на два варіанти регулювань положення сидіння водія, колонки керма і зовнішніх дзеркал 

заднього виду, поєднана з індивідуальними брелоками системи Intelligent Key

Система кругового огляду AVM + камера заднього виду з розширеним оглядом

+ cистема виявлення об'єктів, що наближаються (AOD) + cистема визначення вільного місця для 

паркування (PSM) + система управління паркуванням

Цифрове дзеркало заднього виду Smart Rearview Mirror (дозволяє водієві

використовувати дзеркало заднього виду в якості стандартного дзеркала або

перетворювати його в монітор, натиснувши кнопку відображення відео з HDR-камери,

встановленої на задньому склі автомобіля)

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

Cистема запобігання наїзду на перешкоди Forward Collision Avoidance Assist

Cистема запобігання наїзду на перешкоди під час руху заднім ходом Backup Collision Intervention 

(BCI)

ТОВ "АЛЬФА СКАЙЛАЙН"                     
м. Харків, пр-т Гагаріна 314-Б тел. +38-097-719-00-00

Трьохзонний клімат-контроль з автоматичним режимом рециркуляції повітря і cистемою Plasma 

Cluster (іонізатором і очищувачем повітря)

Сидіння водія (з регулюванням в 10 напрямках, електроприводом і регульованою 

поперековою опорою) і переднього пасажира (з регулюванням у 8 напрямках і електроприводом)

Розширена система пам'яті, синхронізована з I-Key (пам'ять положення сидіння / керма / зовнішніх 

дзеркал, навігації, аудіосистеми, клімат-контролю)

TFT-дисплей7' на панелі приладів

INFINITI QX80 1



INFINITI QX80 2021: ОПЦІЇ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
LUXE 

7 місць

LUXE

8 місць

LUXE 

ProACTIVE

7 місць

LUXE 

ProACTIVE

8 місць

Рекомендована ціна*, грн з ПДВ 3 217 200 3 217 200 3 487 500 3 487 500

Додаткова оплата за фарбу "металік"*

Салон на 7 місць ■ ■

Салон на 8 місць ■ ■

Пакет систем безпеки INFINITI Drive Assist ■ ■

Система BOSE® Cabin Surround 5.1 із 15 динаміками потужністю 319 Вт ■ ■

Цифрове дзеркало заднього виду Smart Rearview Mirror ■ ■

Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу.

* Ціни є рекомендованими і вказані станом на 19.01.23. Автомобілі 2022 року випуску. *Кольори BW5; GAT; HAG; K23; KAV; NAW; QAC

34 500

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. 


