
ГАМАТА НА INFINITI
Q30 · Q50 · Q60 · Q70 

QX30 · QX70



СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1989 Г., Infiniti се разрасна и нейната гама вече включва седани, спортни 
автомобили, кабриолети, кросоувъри и SUV, които се предлагат в 50 страни в цял свят.  
Infiniti е уникална и различна – не се опитва да бъде всичко за всички, но всичко само за някои.  
В сърцето на марката Infiniti е история за внимателно човешко отношение, основано на 
вярването, че усещането за пълно преживяване е много по-важно от самия автомобил, и при 
което предоставяме едно по-цялостно, по-уверено и по-вълнуващо усещане за шофиране  
и притежаване. 

INFINITI СИ ИЗГРАДИ репутация на марка, чийто автомобили предлагат изразителен и забележителен 
дизайн. Неподражаем дизайн, който е създаден от човешка ръка и чието присъствие на пътя  
е мощно и дръзко. Това, в комбинация с изключително внимание към детайлите и прецизно 
инженерство, допринасят за усещането, че да си зад волана на Infiniti е нещо специално.

НЕОСПОРИМО 
ПРИСЪСТВИЕ.
НЕЗАБРАВИМО 
ИЗЖИВЯВАНЕ.
Гамата от автомобили на Infiniti разчупва традициите и преоткрива сегмента  
на луксозните автомобили чрез вдъхновяващи технологии и изразителен дизайн.



INFINITI Q30
С драматични линии и дръзки пропорции Q30 разчупва 
дизайнерските традиции.

ДИНАМИЧНИ ЛИНИИ Драматични линии хармонично обгръщат 
автомобила от предната до задната му част, акцентирайки върху 
магнетичната му привлекателност.

ОТЛИЧИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ Покрити с черен лак дизайнерски елементи  
по извивките на калниците и страничните прагове подчертават 
повдигнатата му стойка и създават впечатление, че автомобилът се 
носи над земята.

ИЗДИГНАТА ПОЗИЦИЯ По-високият от обикновено пътен просвет 
гарантира, че Infiniti Q30 ще изпъкне пред останалите.

СВОЙ СОБСТВЕН КЛАС Интериорът в купето е вдъхновен от природата. 
Оформлението на таблото е асиметрично, използвани са 
висококачествени материали, изключително прецизни шевове  
и емоционална гама от цветове.

ДРЪЗКИ ЦВЕТОВИ СХЕМИ City Black с черна Aлкантара® и кожа с пурпурни 
шевове, Café Teak с кафява кожа „напа” с черни шевове, както и 
безупречно чиста Gallery White с бяла кожа „напа” и червени шевове.

ПОВЕЧЕ ОТ ВАШИЯ ЖИВОТ Система за видео наблюдение на 360° около 
автомобила, съчетана с автоматичен асистент за паркиране – с нейния 
външен 360-градусов изглед виждате точно къде сте, докато 
интелигентният асистент за паркиране автоматично маневрира Q30, 
за да помогне при успоредно или перпендикулярно паркиране.

103 – 156

3,9 – 6,7
г/км

л/100 км

КОМБИНИРАН 
РАЗХОД  

НА ГОРИВО

ДВИГАТЕЛИ* Q30 1.5d Q30 2.2d Q30 1.6t Q30 2.0t

Гориво Дизел Дизел Бензин Бензин

Цилиндри 4 4 4 4

Скоростна 
кутия

6-степенна 
механична 

скоростна кутия

7-степенна скоростна 
кутия с двоен 

съединител (DCT)

7-степенна скоростна кутия 
с двоен съединител (DCT)

6-степенна 
механична 

скоростна кутия

7-степенна скоростна 
кутия с двоен 

съединител (DCT)

7-степенна скоростна кутия  
с двоен съединител (DCT)

Задвижващи 
колела

Задвижване на предните колела  
(FWD)

Задвижване 
на предните 
колела (FWD)

Четири 
задвижващи 
колела (AWD)

Задвижване на предните колела (FWD) Задвижване 
на предните 
колела (FWD)

Четири 
задвижващи 
колела (AWD)

Мощност 80 кВт (109 к. с)  
при 4000 об/мин

125 кВт (170 к. с) 
при 3400–4000 об/мин

90 кВт (122 к. с) 
при 5000 об/мин

115 кВт (156 к. с) при 
5300 об/мин

155 кВт (211 к. с)  
при 5500 об/мин

Въртящ 
момент

260 Нм  
при 1750–2500 об/мин

350 Нм  
при 1400–3400 об/мин

200 Нм при 
1250–4000 об/мин

250 Нм при 1250–4000 
об/мин

350 Нм  
при 1200–4000 об/мин

* Точното оборудване зависи от избраната спецификация и екстри.

CO2

ЕМИСИИ НА



INFINITI Q50
Истински динамичен спортен седан, който умело  
съчетава луксозна изтънченост, безкомпромисна динамика 
и отлична ефективност.

ОСТАВАТЕ В ЛЕНТАТА Първата в света технология за директно 
адаптивно управление (Direct Adaptive Steering) с активен контрол  
на лентата (Active Lane Control) подобрява контрола и прецизността 
на шофиране.

АДАПТИРА СЕ КЪМ ВАС Иновативна и лесна за употреба система  
Infiniti InTouch с два сензорни екрана за персонализирана връзка.

ПОМОЩ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО Модерни технологии на Infiniti, 
които следят условията и ви помагат да избягвате сблъсъците: 
Интелигентен круз контрол (ICC – Intelligent Cruise Control), Технология 
за предсказване и предупреждение за челен сблъсък (FCW – Forward 
Collision Warning)1, Система за аварийно задействане на спирачките 
при опасност от челен сблъсък (Forward Emergency Braking), Система 
за предотвратяване на „сляпо петно” (Blind Spot Intervention™). 

ОТЛИЧИТЕЛНИ СВЕТОДИОДНИ СВЕТЛИНИ Светодиодни дневни фарове, които 
подобряват видимостта на автомобила дори и на дневна светлина.

КОНТРОЛ БЕЗ НИКАКВИ КОМПРОМИСИ Интелигентната система за 
задвижване на всички колела (AWD – All-Wheel Drive) изпраща до 
50% от мощта към предните колела, когато е необходимо, като 
запазва 100% за задните колела, когато не е, за да предостави 
безкомпромисен контрол (предлага се за хибридите).

ПЪРВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ Атлетични пропорции и чувствен стил, 
перфектно балансирани с просторно купе.

114 – 206

4,3 – 9,1

ДВИГАТЕЛИ* Q50S Hybrid Q50S 3.0t Q50 2.0t Q50 2.2d

Гориво Бензинов / Електрически режим (Хибрид) Бензин Бензин Дизел

Цилиндри V6 V6 4 4

Скоростна 
кутия

7-степенна автоматична скоростна кутия 7-степенна автоматична 
скоростна кутия

7-степенна автоматична 
скоростна кутия

6-степенна 
механична 

скоростна кутия

7-степенна 
автоматична 

скоростна кутия
Задвижващи 
колела

Задни 
задвижващи 
колела (RWD)

Интелигентна система за 
задвижване на всички 

колела (AWD)

Задни задвижващи колела 
(RWD)

Задни задвижващи колела 
(RWD)

Задни задвижващи колела
 (RWD)

Мощност 268 кВт (364 к. с) 298 кВт (405 к. с) 
при 6400 об/мин

155 кВт (211 к. с) 
при 5500 об/мин

125 кВт (170 к. с) 
при 3200–4000 об/мин

Въртящ 
момент

546 Нм 475 Нм  
при 1600–5200 об/мин

350 Нм 
при 1250–3500 об/мин

400 Нм 
при 1600–2800 об/мин

* Точното оборудване зависи от избраната спецификация и екстри.

КОМБИНИРАН 
РАЗХОД  

НА ГОРИВО

CO2

ЕМИСИИ НА

г/км

л/100 км



НОВИЯТ  
INFINITI Q60
Необходимо е само да натиснете стартовия бутон. 
Приглушеното ръмжене на новия турбодвигател  
с 405 конски сили ще ви накара да разберете точно къде  
се намирате - на гребена на вълната.

BOSE® PERFORMANCE SERIES Новата система Bose® Performance Series  
с технологията Advanced Staging Technology прави своя световен 
дебют в изцяло новия Infiniti Q60. Насладете се на концертен звук  
с високоговорители, които създават по-широка звукова сцена.

ИНТЕРИОР Всеки път, когато влезете в Infiniti Q60, ще оцените гъвкавата 
система за спиране на вратата, която може да я задържи отворена  
в повечето положения. Връщащата се внезапно врата или опитите за 
затваряне остават в миналото. Лесно влизане. Лесно излизане.

БЪРЗА СМЯНА НА ПРЕДАВКИТЕ При изцяло новия Infiniti Q60 лостчетата 
за смяна на предавките са монтирани на волана вместо на кормилната 
уредба, което улеснява достигането им.

ДИЗАЙНЪТ Е НЕОБЯТЕН Изцяло новият Infiniti Q60 възприема 
изразителния дизайнерски език на Infiniti. Дръзки извивки. Дълбоки 
прорези. Мощно, снишено и широко купе. Отличителни елементи 
като фарове с форма на човешко око и радиаторна решетка с двойна 
арка. Иновативен и модерен, но в същото време динамичен  
и вълнуващ, това е нов дизайнерски език за спортно купе от нов вид.

НАГНЕТЯВАНЕ ОТВЪД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Създаден с мисъл за водача, Q60 
предоставя съвременни технологии за едно уникално изживяване. 
Директното адаптивно кормилно управление – първата в света 
цифрова кормилна система – позволява да зададете ваши настройки 
за усилието при завиване и реакциите на волана. В същото време 
динамичното дигитално окачване (Dynamic Digital Suspension) 
постоянно се регулира, за да предоставя оптимален комфорт и 
пъргавина. Съчетайте двете и освободете увереността на система  
за управление, позволяваща пълно персонализиране. Поемете 
контрол над шофирането.

ДВИГАТЕЛИ* Q60 2.0t Q60S 3.0t

Гориво Бензин Бензин

Цилиндри 4 V6

Скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия

Смукателна система /  
Тип двигател

Бензинов двигател с директно впръскване  
и турбокомпресор

Бензинов двигател с директно впръскване  
и двоен турбокомпресор

Задвижващи колела Задни задвижващи колела (RWD) Интелигентна система за задвижване на всички колела (AWD)

Мощност 155 кВт (211 к. с) при 5500 об/мин 298 кВт (405 к. с) при 6400 об/мин

Въртящ момент 350 Нм при 1250–3500 об/мин 475 Нм при 1600–5200 об/мин
* Точното оборудване зависи от избраната спецификация и екстри.



INFINITI Q70
Задава изцяло нови стандарти за дизайн, ефективност и 
динамика – при това стандартно.

ПРАВИЛНАТА ПОСОКА Светодиодни дневни фарове, които подобряват 
видимостта на автомобила дори и на дневна светлина.

ПЪРГАВИ КРАКА 20-инчови алуминиеви джанти с 5 двойни спици, които 
осигуряват по-добър контрол и увеличават обратната връзка с пътя.

ДИЗАЙНЕРСКИ КОМБИНАЦИИ Изискано гостоприемство, което посреща 
водача със специално избрани кожени, дървени и текстилни 
елементи, които не отстъпват на най-добрите модни материали.

УСЕЩА ОНОВА, КОЕТО НЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ Система на Infiniti за 
видеонаблюдение на 360˚ около автомобила (AVM – Around View 
Monitor), която включва разпознаване на движещи се обекти  
и известява шофьора за движение около автомобила.

НЕНАДМИНАТА АКУСТИЧНА ИЗТЪНЧЕНОСТ Системата за Активен контрол  
на шума (ANC – Active Noise Control) в съчетание със системата Bose® 
Premium Surround Sound с 16 високоговорителя с 5,1-канално 
декодиране възпроизвежда музика в купето и ви позволява да се 
свързвате с разнообразни мултимедийни източници.

СЕЛЕКТОР ЗА РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ Селектор за режим на управление 
Infiniti, който предлага четири режима на управление с перфектни 
реакции на автомобила: стандартен, спортен, еко и за сняг.

ПАКЕТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЩИТ Система за предотвратяване на напускане 
на лентата (LDP – Lane Departure Prevention), Предупреждение за 
челен сблъсък (FCW)1, Blind Spot Intervention™, Интелигентен круиз 
контрол (ICC), Система за предупреждение за сблъсък на заден ход 
(Back-up Collision Intervention).

ДВИГАТЕЛИ* Q70 Hybrid Q70 3.7 Q70 2.2d

Гориво Бензинов / Електрически режим (Хибрид) Бензин Дизел

Цилиндри V6 V6 4

Скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия 7-степенна автоматична скоростна кутия

Задвижващи колела Задни задвижващи колела (RWD) Задни задвижващи колела (RWD) Задни задвижващи колела (RWD)

Мощност 268 кВт (364 к. с) 235 кВт (320 к. с) при 7000 об/мин 125 кВт (170 к. с) при 3200–4000 об/мин

Въртящ момент 546 Нм 360 Нм при 5200 об/мин 400 Нм при 1600–2800 об/мин
* Точното оборудване зависи от избраната спецификация и екстри.

124 – 249

4,8 – 10,8КОМБИНИРАН 
РАЗХОД  

НА ГОРИВО

CO2

ЕМИСИИ НА

г/км

л/100 км



НОВИЯТ 
INFINITI QX30
Infiniti QX30 е автомобилът, който ще искате да 
шофирате в града, в страната и навсякъде другаде.

ИЗРАЗИТЕЛЕН СТИЛ Изразително оформените предна и задна броня,  
в комбинация с по-широките извивките на калниците и страничните 
прагове в Infiniti QX30 засилват неговото внушително, строго излъчване.

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕЛА Интелигентното 
задвижване на всички колела (AWD – All-Wheel Drive) работи в синхрон 
със системата за динамично управление на автомобила за постигане на 
по-добро сцепление. При нормални условия на пътя системата работи 
със задвижване на предните колела за по-висока икономия на гориво. 
При влошаване на условията на пътя тя насочва допълнителна 
мощност към задните колела за подобряване на сцеплението. Можете 
да разчитате, че Infiniti QX30 ще ви осигури желаната мощност,  
като интелигентно използва само толкова, колкото е необходимо.

ПОДОБРЕНА ВИДИМОСТ Увеличеният клиренс на Infiniti QX30 съчетава 
умението „виждам всичко” с поведението „пътувам навсякъде”.

СAFÉ TEAK STYLE PACK Непретенциозен, но изискан. Класически 
материали се срещат с модерни нововъведения в лицето на черни 
шевове върху кафява тапицерия от кожа Nappa и прагове от 
неръждаема стомана.

ЛЕСНО ТРАНСПОРТИРАНЕ Отварянето на задната врата допринася за 
лесното товарене и разтоварване. Разполагате с пряк достъп до 
просторно багажно/товарно пространство, свободно от всякакви 
препятствия. Нещо повече, сгъващите се в съотношение 60/40 задни 
седалки отварят дори още по-голямо пространство за превозване  
на товари.

АТЛЕТИЧНА СТОЙКА Профилираните 18-инчови лети джанти засилват 
дръзкия дизайн на Infiniti QX30, като отговарят на всички изисквания 
на пътя с необходимата динамичност и безусловна сигурност.

ДВИГАТЕЛИ* 2.2d

Гориво Дизел

Цилиндри 4

Скоростна кутия 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител (DCT)

Задвижващи колела Четири задвижващи колела (AWD)

Мощност 125 кВт (170 к. с) при 3400–4000 об/мин

Въртящ момент 350 Нм при 1400–3400 об/мин
* Точното оборудване зависи от избраната спецификация и екстри.

128

4,9КОМБИНИРАН 
РАЗХОД  

НА ГОРИВО

CO2

ЕМИСИИ НА

г/км

л/100 км



INFINITI QX70
Удивителен. Умопомрачителен. Уникален. Истински SUV с 
пропорции на спортен автомобил.

МОЩНО ИЗЛЪЧВАНЕ 21-инчови алуминиеви джанти, които подчертават 
излъчването и динамиката и предоставят по-пъргаво управление.

ФОРМАТА НА СЕДАЛКИТЕ Спортни кожени седалки с удължение за 
бедрата и странични опори, които пасват идеално и предоставят 
удобство и сигурност при шофиране. 

ПЛАВНА СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ В ръчен режим на управление  
солидните магнезиеви лостчета за смяна на скоростите осигуряват 
плавен и директен контрол.

МОЩНОСТ, КОЯТО ВИ ПРИЛЯГА Активният контрол на съпротивлението 
на амортисьорите (CDC – Continuous Damping Control) регулира 
автоматично окачването и предоставя несравнима стабилност, 
контрол и удобство. В спортен режим окачването се втвърдява  
за мигновени реакции.

ПЪРВОКЛАСНА ВРЪЗКА Навигационната система на Infiniti с Bose® 
Premium Sound System ви свързва с музиката и вашия свят по 
интуитивен и интелигентен начин. Единадесет високоговорителя 
осигуряват музика с удивителна дълбочина и невероятна чистота  
на звука. Изгледът от птичи поглед подобрява пътуването и ви помага 
да навигирате, като предоставя по-естествена картина. 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОПАСНОСТИ Пакетът за динамична безопасност на 
Infiniti (DSS – Dynamic Safety Shield) включва Система за 
предупреждение при челен сблъсък (FCW – Forward Collision Warning)1, 
Интелигентен спирачен помощник (IBA – Intelligent Brake Assist), 
Интелигентен круз контрол (ICC – Intelligent Cruise Control) с функция за 
следване на автомобил с ниска скорост (LSF – Low Speed Following), 
Системи за предупреждение при напускане на лентата (LDW – Lane 
Departure Warning) и за предотвратяване на напускане на лентата  
(LDP – Lane Departure Prevention). Този задълбочен подход към 
безопасността ви помага да избягвате сблъсъците и защитава Вас  
и пътниците ви, ако все пак се стигне до удар. 

ДВИГАТЕЛИ* QX70 5.0 QX70 3.7 QX70 3.0d**

Гориво Бензин Бензин Дизел

Цилиндри V8 V6 V6

Скоростна кутия Електронно управлявана 7-степенна автоматична скоростна кутия с възможност за ръчен режим и смяна на предавките  
с магнезиеви лостчета на волана. Обучаващ алгоритъм за адаптиране, който усеща стила на управление на водача и настройва 
автоматичното превключване на скоростите по съответния начин. Режимът на ръчно превключване предлага последователно 

избирани ръчни скорости
Задвижващи колела Интелигентна система за задвижване на 

всички колела (AWD)
Интелигентна система за задвижване на 

всички колела (AWD)
Интелигентна система за задвижване на 

всички колела (AWD)

Мощност 287 кВт (390 к. с) при 6500 об/мин 235 кВт (320 к. с) при 7000 об/мин 175 кВт (238 к. с) при 3750 об/мин

Въртящ момент 500 Нм при 4400 об/мин 360 Нм при 5200 об/мин 550 Нм при 1750 об/мин
  * Точното оборудване зависи от избраната спецификация и екстри. 
**  QX70 3.0d, принадлежащ към категория N1 (леко търговско превозно средство), не може да бъде внасян на територията на ЕС след 31.08.2016 г. и съгласно общите правила трябва да бъде 

регистриран не по-късно от 31.08.2016 г. Възможно е срокът за регистрация да бъде удължен до 31.08.2017, поради което за повече информация следва да се свържете с Вашия Infiniti център.

КОМБИНИРАН 
РАЗХОД  

НА ГОРИВО

225 – 316

8,6 – 13,5
CO2

ЕМИСИИ НА

г/км

л/100 км



МРЕЖАТА ОТ INFINITI ЦЕНТРОВЕ

Мрежата от Infiniti Центрове се разширява, за да Ви предостави 
още по-топло посрещане и отлично гостоприемство.

Тъй като вярваме, че усещането да притежаваш автомобил  
не трябва да се ограничава до самия продукт,  
в нашите представителства ще откриете безупречен  
израз на лукс и естетика. Това е началото на  
един изцяло нов начин на живот – посветен на  
изключителното внимание към детайлите и желанието  
да поставим Вас, водача, в центъра на изживяването. 

Открийте усещането за пълно притежаване на Infiniti.  
Заявете пробно шофиране в най-близкия Infiniti Център  
още днес. Очакваме Ви с нетърпение.

НАМЕРЕТЕ НАЙ-БЛИЗКИЯ INFINITI ЦЕНТЪР  
И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ ОТКРИВАНИЯ  
НА WWW.INFINITI.EU

Н
ом

ер
 з

а 
сп

ра
вк

а:
 I2

16
2R

LJ
U

N
16

B
G

B
G

Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope

1  Системата за предупреждение при челен сблъсък е предназначена да ви предупреди за опасност от сблъсък - тя не може да го предотврати. Работи до определена скорост.  
Винаги шофирайте безопасно.

INFINITI Europe е подразделение на Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Швейцария

© INFINITI Europe, юли 2016 г.

Посочените стойности са в съответствие с изискванията, изготвени съобразно методите за измерване, определени в Регламент 715/2007/EО на Европейския съюз. Консумацията на 
гориво и емисиите на CO2 на автомобила не зависят само от ефективното оползотворяване на горивото от автомобила, но също така се влияят от стила на шофиране и други 
нетехнически фактори. Положени са всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на настоящата публикация е вярно към момента на публикуване (2016 г.), но INIFNITI Europe  
не може да гарантира точността му. В съответствие с политиката на компанията за непрекъснато подобряване на продуктите й, INFINITI Europe си запазва правото по всяко време да 
променя описаните и показани в настоящата публикация спецификации на автомобили. Infiniti Центровете ще бъдат информирани за подобни промени възможно най-бързо.  
Моля, обърнете се към вашия местен Infiniti Център, за да получите най-актуалната информация. Поради ограничения в използваните печатни методи, цветовете, показани в настоящата 
брошура, може незначително да се различават от действителните цветове на използваната боя и интериорни декоративни елементи. Показаните модели и спецификации зависят  
от наличността. Всички права запазени. Забранено е използването на настоящата брошура или на части от нея без писмено съгласие на INFINITI Europa.

WWW.INFINITI.EU

Instagram.com/InfinitiEurope

АВЕ ЛИНО • А ЛИК АНТЕ • АМС ТЕРД АМ • АНДОРА • АНТВЕРПЕН • БА ДЕН • БА ЗЕ Л • БА ЛЕ АРСКИ ОС ТРОВИ • БАРИ • БАРСЕ ЛОНА • БЕ ЛГРА Д • БЕРЛИН • БЕРН • БИЛБАО  
БИЛЕФЕ ЛД • БИРМИНГАМ • БОЛОНЯ • БОРДО • БРЕМЕН • БРИС ТОЛ • БРЮКСЕ Л • БУД АПЕЩА • БУРГОС • ВА ЛЕНСИЯ • ВАРШАВА • ВИЕНА • ГЛА ЗГОУ • ДИЖОН • ДРЕЗДЕН  
ДЮСЕ ЛДОРФ • ЕГЕНФЕ ЛДЕН • ЖЕНЕВА • ЗАГРЕБ • ИС ТАНБУЛ • ЙЕРУСА ЛИМ • К АН • К АНАРСКИ ОС ТРОВИ • КЕЙМБРИДЖ • КРАКОВ • К ЛЕРМОН ФЕРАН • ЛА КОРУНЯ • ЛА КОТ  
ЛИЕЖ • ЛИЙДС • ЛИЛ • ЛИОН • ЛОНДОН • ЛУГАНО • ЛУК А • ЛЮКСЕМБУРГ • МА ДРИД (2 МЕС ТА) • МА ЛАГА • МАРСИЛИЯ • МЕЙДС ТОУН • МИЛАНО • МОНАКО • МОНПЕ ЛИЕ  
МУРСИЯ • МЮЛУЗ • МЮНХЕН • НАНТ • НЕАПОЛ • НОРИЧ • НЮКАСЪЛ • ОВИЕДО • ПА ДУА • ПАРИЖ (5 МЕСТА) • ПЕРПИНЯН • ПЕСКАРА • ПОЗНАН • РЕДИНГ • РЕЙМС • РЕЙН-НЕКАР  
РИМ • РОТЕРД АМ • САН БЕНЕ ДЕТО ДЕ Л ТРОНТО • САНК Т ГА ЛЕН • САРАГОСА • СЕВИЛЯ • СЕЙНТ ОЛБАНС • СОСНОВЕЦ • СОФИЯ • С ТОКПОРТ • С ТРАСБУРГ • ТЕ Л АВИВ • ТОРИНО 
Т УЛУЗА • ФЛОРЕНЦИЯ • ФРАНКФУРТ • Х АМБУРГ • ЩУ ТГАРТ

СВЪРЖЕТЕ СЕ  Присъединете  
се към обществото ни и следете  
всички новини за Infiniti.


