Q50
Q50
2.0 GT / Premium
הנעה
תיבת הילוכים
נפח מנוע (סמ”ק)
מספר צילינדרים
מומנט מירבי (סל”ד/קג”מ)
הספק מירבי (סל”ד/כ”ס)
מהירות מירבית (קמ"ש)
תאוצה  0-100קמ”ש (שניות)
אורך (מ”מ)
רוחב (מ”מ)
גובה (מ”מ)
מרחק סרנים (מ”מ)
נפח תא מטען (ליטר)
מחיר לצרכן כולל מע"מ (ללא אגרת רישוי)

אחורית
אוטומטית  7הילוכים
1,991
4
35.6/1,250-3,500
211/5,500
245
7.2
4,790
1,820
1,445
2,850
500
₪ 239,000 / ₪ 265,000

Q50
2.0 Sport
אחורית
אוטומטית  7הילוכים
1,991
4
35.6/1,250-3,500
211/5,500
245
7.2
4,800
1,820
1,445
2,850
500
₪ 295,000

אבזור
› מערכת בקרת אקלים מפוצלת דו-אזורית
› ריפודי עור עם חימום במושבים הקדמיים
› מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים ()TPMS
› תאורת נהיגת יום ייעודית Daytime Running Lights
› פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי
› מצלמה אחורית
› צמיגי אנטי תקר עם חישוקי סגסוגת ''17

› מערכת  Start & Stopלהדממת המנוע בעצירה
› מערכת מולטימדיה עם חיווי קולי
›  2צגי מגע מרכזיים עם תצוגה צבעונית
› מערכת שמע Infiniti InTouch
› גלגל הגה רב תיפקודי
› מערכת בקרת שיוט עם פונקציית הגבלת מהירות
› דיבורית  ,Bluetoothקישוריות  USB/ IPODושקע AUX

רמת הגימור  Premiumכוללת בנוסף את האבזור הבא:
› חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם תצוגת מסך
›מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום
› חלון גג חשמלי עם פתיחה מלאה והטיה אנכית

› מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זכרונות
›שלט מפתח חכם לכניסה והנעה ללא מפתח
› פונקצית יציאת נוחות
› תאורת  Welcomeפנימית

רמת הגימור  Sportכוללת בנוסף את האבזור הבא:
› מושבי ספורט קדמיים
› חבילת גימור אלומיניום
› ספי דלתות ודוושות מאלומיניום
› צמיגי אנטי תקר עם חישוקי סגסוגת ''19

› מערכת היגוי חשמלית אדפטיבית תלוית מהירות
› מערכת בקרת נתיב אקטיבית לשמירת נתיב נסיעה
› מערכת מתלים בעלת כיול ספורטיבי
› תאורת  LEDבפנסים הקדמיים
לפי מחירון קרסו בע"מ מספר  2015002בתוקף מיום  01.10.2015ט.ל.ח
דגם
Q50 2.0 GT/Premium
Q50 2.0 Sport

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ
משולב
בינעירוני
עירוני
6.3
5.0
8.6
6.5
5.2
8.8

נתוני היצרן עפ”י בדיקת מעבדה ,תקןRegulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC :

דרגת זיהום אוויר
דרגה 8
דרגה 9

מחיר הרכב שבתצוגה (כולל אגרת רישוי)_________:

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום מרבי

10 11 12 13 14 15

9

8

7

6

5

4

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009

3

2

1

זיהום מזערי

Q50
Q50
3.5 GT Premium Hybrid
הנעה
תיבת הילוכים
נפח מנוע (סמ”ק)
מספר צילינדרים
מומנט מירבי (סל”ד/קג”מ)
הספק מירבי (סל”ד/כ”ס)
מהירות מירבית (קמ"ש)
תאוצה  0-100קמ”ש (שניות)
אורך (מ”מ)
רוחב (מ”מ)
גובה (מ”מ)
מרחק סרנים (מ”מ)
נפח תא מטען (ליטר)
מחיר לצרכן כולל מע"מ (ללא אגרת רישוי)

Q50
3.5 Sport Hybrid
אחורית
אוטומטית  7הילוכים
3,498
6
35.6/5,000
 364( 306/6,800כ"ס משולב)
250
5.1
4,800
1,820
1,430
2,850
400
₪ 385,000

אחורית
אוטומטית  7הילוכים
3,498
6
35.6/5,000
 364( 306/6,800כ"ס משולב)
250
5.1
4,790
1,820
1,430
2,850
400
₪ 355,000

אבזור
› מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים ()TPMS

› מערכת היגוי חשמלית אדפטיבית תלויית מהירות
›  6כריות אויר
› מערכת מולטימדיה עם חיווי קולי
›  2צגי מגע מרכזיים עם תצוגה צבעונית
› מערכת שמע Infiniti InTouch
› גלגל הגה רב תיפקודי
› מערכת בקרת שיוט עם פונקצית הגבלת מהירות
› דיבורית Bluetooth
› קישוריות  USB/ iPodושקע  AUXלחיבור נגן חיצוני
› מערכת בקרת אקלים מפוצלת דו-אזורית
› מערכת  Start & Stopלהדממת המנוע בעצירה
› הנעה ללא מפתח
› ריפודי עור במושבים
› חימום במושבים הקדמיים

› מערכת בקרת נתיב אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
› מערכת התראה קולית לזיהוי הולכי רגל
› מתלים בעלי כיול ספורטיבי
› פנסי  Bi-Xenonקדמיים
› תאורת  LEDבפנסים הקדמיים
› תאורת נהיגת יום ייעודית Daytime Running Lights
› פונקציית תאורת נוחות Follow-me home
› פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי
› מראה מרכזית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור
› חיישני חנייה קדמיים ואחוריים עם תצוגת מסך
› מצלמה אחורית
› חלון גג חשמלי עם פתיחה מלאה והטיה אנכית
› צמיגי אנטי תקר עם חישוקי סגסוגת ''17

רמת הגימור  SPORTכוללת בנוסף את האבזור הבא:
› מושבי ספורט קדמיים
› זכרונות למושב הנהג ,גלגל ההגה ומראות הצד
› פונקציית יציאת נוחות
›שלט מפתח חכם לכניסה והנעה ללא מפתח עם אפשרות
לפתיחת תא מטען

› דיפוני אלומיניום בדלתות פנים הרכב ובקונסולה המרכזית
› חבילת גימור אלומיניום
› ספי דלתות ודוושות מאלומיניום
› מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום
› צמיגי אנטי תקר עם חישוקי סגסוגת ''19

מחיר הרכב שבתצוגה (כולל אגרת רישוי)_________:

לפי מחירון קרסו בע"מ מספר  2015002בתוקף מיום  01.10.2015ט.ל.ח
דגם
Q50 3.5 GT Premium Hybrid
Q50 3.5 Sport Hybrid

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ
בינעירוני
עירוני
משולב דרגת זיהום אויר
דרגה 8
5.9
5.1
8.0
דרגה 9
6.2
5.1
8.2

נתוני היצרן עפ”י בדיקת מעבדה ,תקןRegulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC :

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום מרבי

10 11 12 13 14 15

9

8

7

6

5

4

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009

3

2

1

זיהום מזערי

