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CESARET

Spor tasarım, işlevsellik ve modern sanat arasında 
çığır açmaya devam eden Infiniti QX70 tüm 
sınıflandırmaları aşıyor.  QX70 cesur tasarımı ve 
şaşırtıcı çok yönlülüğüyle birlikte oldukça
tatminkar, lüks bir crossover.  Ancak yine de bir 
spor aracın ruhundan güç alıyor. Vizyonundan ödün 
vermeyen bu model, yalnızca kendi kurallarını 
yazdıklarında mutlu olan kişilerin varlığını duyuran 
bir hareketin manifestosu niteliğinde.



KURAL DIŞI

Dünyada sadece çok az kişi zeka ve hızdan 
doğan bir güvenle hareket edebilir. 
Hazır olduğunuzda, tamamen kontroldesiniz.

ÖNDEN ÇARPIŞMA UYARISI (FCW)1 olası çarpışma 
durumunda sizi uyarmak için aracın önündeki alanı 
lazer sensörlerle tarar ve kaçınılmaz bir çarpışma 
durumunda zararı en aza indirmek için Akıllı Fren 
Desteğini (IBA) tetikleyebilir.

ŞERİT İHLALİ ENGELLEME (LDP) bir kamera 
yardımıyla yol çizgilerini takip eder ve aracın 
istemsiz olarak şeritten ayrılmasını önlemek 
için hafif biçimde fren uygulayabilir. Yoğun 
trafikte dahi güvende olacaksınız.

AKILLI HIZ SABİTLEYİCİ (ICC) önünüzdeki 
trafik yavaşladığında hızınızı otomatik 
olarak düşürür. Yol açıldığında aracı tekrar 
istenen hıza çıkartır. Daha az çaba, daha 
fazla konfor.



Her anı dolduran heyecan fırsatını kaçırmayın. 
Performansı QX70’in merkezine koyan anlayışla 
birlikte heyecan her zaman hazır. Hızlanmaya 
hızın ötesinde duyusal bir nitelik katan 
benzersiz mühendisliğimizi gaza her 
bastığınızda hissedeceksiniz. 

KENDİNE ÖZGÜ EGZOZ SESİ heyecan verici 
bir sesle sürüş deneyimini zenginleştirir. 
Gözleriniz kapalı bile olsa QX70’in farkına 
varacaksınız.

MÜKEMMEL HIZLANMA mekanik gücü 
hissedilebilen heyecana dönüştürür. Hassas 
motor ayarları torku daha geniş bir devir 
aralığına yayar ve “G” kuvvetini daha uzun 
bir süre boyunca hissettirir.

GÜÇ



INFINITI SABİT DİSK NAVİGASYON SİSTEMİ 
daha üstün kolaylık ve güven için sezgisel 
bir görüş ve ara yüz sunarak, kalabalık şehir 
ortamlarında bile konumunuzu ve hedefinizi 
ustaca bulmanıza yardımcı olur. 

SÜRÜŞE DUYARLI ADAPTİF Bi-XENON FAR 
SİSTEMİ (AFS) dönüş yaptığınız yönü 
aydınlatmak için farlarınızı çevirerek manevra 
esnasında görüşü artırır. QX70’teki Bi-Xenon 
farlar etkileyici olmakla kalmıyor – aynı
zamanda ihtiyaçlarınıza karşılık veriyor.



QX70’le birlikte her dönüş etkin biçimde 
karşılanır ve “G” kuvveti aracın atletik yapısını 
ortaya çıkaran bir dirençle korunur. Şaşırtıcı 
bir denge ve hassasiyet sayesinde crossover 
konseptini yeniden tanımlayan bir tasarım 
deneyimleyeceksiniz.

SÜSPANSİYONDA AKTİF SÜREKLİ SÖNÜMLEME 
KONTROLÜ (CDC) denge, kontrol ve konfor 
sağlamak için süspansiyonu otomatik olarak 
ayarlar. Spor Mod sırasında süspansiyonlar 
en seri tepkiyi vermek için sertleştirir.

SEZİNLEME
YOĞUNLUK



21 İNÇ ALAŞIM JANTLAR hem performansı 
hem de görselliği zenginleştirmek için 
tasarlanmıştır. Hafif yapı ile kişiliğin 
gücünü bir araya getirirler. 

INFINITI AKILLI ANAHTAR Cebinizde veya 
çantanızda tutabileceğiniz anahtarla birlikte 
koltuk ve aynaları kişisel tercihlerinize göre 
ayarlayabilirsiniz. Kontak düğmesi, hazır 
olduğunu bildirmek için kalp atışları gibi 
yanıp sönecektir.

ÖDÜL



İLGİ ODAĞI
INFINITI QX70



AMBİYANS
Samimi ve davetkar bir alan duygularınıza hitap etme becerisiyle ölçülür.

-.06 MM

DENGE

OPTİK KUSURSUZLUK Gösterge panelinin 
kapı veya orta konsolla buluştuğu nokta 
matematiksel olarak değil, görünüş açısından 
kusursuz olması için tasarlanmıştır.  Sürücünün 
bakış açısından pürüzsüz bir görsel tasarım elde 
etmek için titiz bir üretim süreci geliştirilmiş, 
gösterge panelinin kapıyla buluştuğu alandaki 
boşluk 3 mm’den 2.4 mm’ye indirilmiştir. Fakat 
biz, duygusal olarak üstün bir ambiyans 
yaratmada her açının dikkate alınması 
gerektiğine inanıyoruz.

DERİ KOLTUKLAR  
Kalite ve dokunun birleştirildiği bir şaheser olan yumuşak 
deri, lüks mobilya gibi zarif ve doğal bir dokunuş sunuyor.

DAVETKAR  
Işığı sadece sizi güvende hissettirmek için değil, aynı 
zamanda bir şeref konuğu gibi karşılanmanız için 
kullanıyoruz.  Karşılama Işığı, sizi algıladığında otomatik 
olarak ayna altı lambalarını açar. Daha sonra siz yaklaştıkça 
iç lambalar açılır. Bu koreografi, kalp atışları gibi yanıp sönen 
Start/Stop butonuyla sona erer ve sizi QX70’inizi 
canlandırmaya davet etmenin yanı sıra yolculuk için de 
heyecan yaratır.

HER NEFES DAHA FERAH VE TEMİZ
Görünmeyen unsurlar da unutulmadı. Gelişmiş Klima Kontrol 
Sisteminde otomatik yeniden sirkülasyona sahip Çift Bölgeli 
Adaptif Klima Kontrolü özelliği bulunuyor. Dışarıdan gelen 
havadaki alerjenlerin %99.5’ini temizleyen Grape Polifenol 
Filtreyle uyumlu biçimde çalışıyor.
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GÜÇ
Infiniti motorlarının asıl mükemmelliği sürüş esnasında verdiği 
duyguda saklıdır.

5.0 LİTRE V8 MOTOR serbest bırakılmayı bekleyen 
bir sel gibi. Gaz pedalına her dokunuşta emrinizde 
devasa 360 PS ve 500 Nm’lik bir tork gücü 
bulunuyor ve doğal olarak böylesine bir güç heyecan 
hissiyle birlikte geliyor. Ancak çıkış, bileşenlerden 
sadece bir tanesi. Gücü, tamamıyla bağımsız şekilde 
hissetmeniz için şekillendirilmiş. Kükremesi
ise unutulmaz.

3.7 LİTRE V6 MOTOR heyecan verici hassasiyet ve 
akıllı verimliliğin güçlü bir birleşimi. Ayarlanabilir 
Valf Zamanı ve Yüksekliği (VVEL) teknolojisinden 
faydalanan motor, sürüş esnasında her damla 
yakıttan ve aldığı her nefesten sonuna kadar 
faydalanmak için ayarlanıyor. Ve 320 PS’ye 
rağmen yine de 9.4 l/100km (30mpg) performansı 
sağlanıyor**.

6 SİLİNDİR DİREKT ENJEKSİYONLU TURBO DİZEL 
MOTOR 550 Nm tork sağlayarak sollama 
performansını maksimize eden 3.0 litre V6 
doğrudan enjeksiyonlu bir güç merkezi.  Tarzınıza 
uygun 7 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.

* Bu rakamlar kombine yakıt verimliliğini temsil etmektedir.
** Bu rakam şehir dışı yakıt verimliliğini temsil etmektedir.

13.1*

12.1*

8.6*

l/100 km
21.6
mpg

l/100 km
23.4
mpg

l/100 km
32.8
mpg



PERFORMANS
Yüzeyinde ferah lüksü bulacaksınız. Temelinde ise – Infiniti Direkt 
Tepkimeli performans mühendisliğinin heyecan verici dinamiğini 
hissedeceksiniz.

DOĞUŞTAN HASSAS DENGE

Infiniti performans sedan modellerinin arkasındaki felsefe, 
Front-Midship Platformu, QX70’in tasarımında da belirleyici 
konumdadır. Motor ön lastiklerin hemen arkasındaki merkez 
hatta yerleştirilmiştir. Böylelikle, birbirine neredeyse eşit 
bir ön-arka ağırlık dengesi (ön tarafta biraz daha ağır olmak 
üzere) yakalanmaktadır. Daha seri dönüşlerde ve viraj 
çıkışlarında denge sağlamasıyla kendini hissettirir. 

DAİMA KUSURSUZ SÜRÜŞ Zor dönüşler. Sert 
yollar. Süspansiyonda aktif sürekli sönümleme 
kontrolü (CDC), aracınızdaki pürüzsüzlük ve 
hassasiyet arasındaki mükemmel dengeyi 
korumanıza yardımcı olur.  Sistem gövde 
sarsıntısı ve yol darbelerini takip ederek alınan 
bilgileri darbe emicilere gönderiyor ve ideal 
seviyeye ayarlıyor.  Yolu gerçekten hissetmek 
istiyorsanız, maksimum hassasiyet için 
süspansiyonu sertleştiren Spor modunu seçin.

ÖDÜNSÜZ KONTROL Koşullar uygun olduğunda, 
Akıllı Dört Çeker (AWD) gücün tamamını arka 
lastiklere yönlendirerek daha spor bir duyarlılık 
ve performans sağlar. Ancak aynı zamanda 
lastik dönüşü ve araç hızını da sürekli olarak 
takip eder ve koşullar değiştiğinde çekiş ve 
kontrolü artırmak için mevcut gücün %50’sini 
ön lastiklere yönlendirebilir. İkisinden de ödün 
verilmeden kontrolde olma ihtiyacınız ve 
heyecan tutkunuz garanti altına alınır.

ZOR DÖNÜŞLER Aktif Arka Yönlendirme (RAS)  siz 
manevra yaparken arka lastikleri de etkin olarak 
döndürerek yol tutuşunu sertleştirir ve 
hassasiyeti artırır. Her köşe ve virajda 
hassasiyeti artırarak QX70’in şaşırtıcı denge ve 
duruşundan tamamen faydalanmanıza 
yardımcı olur.

PERFORMANSIN SESİ Performans otomobilleri 
sizinle egzozu sayesinde konuşur ve QX70’teki 
özel egzoz ayarı bu sesi benzersiz bir ses haline 
getirir.  Bir Infiniti’yi ayırt edilebilir kılmakla 
kalmaz, yüksek veya düşük devirli her seyahati 
mühendisliği aşıp saf duygu dünyasına taşıyan 
bir deneyim haline getirir.

DAYANILMAZ HAFİFLİK Büyüleyici 21 inç alaşım 
jantlar sayesinde QX70’in hem görünüşü hem 
de performansı artıyor. Kullanılan materyalin 
hafifliği ve tasarımı sayesinde ağırlığı azaltıyor. 
Ağırlıktaki bu azalma, süspansiyonun daha 
hassas biçimde ayarlanmasına olanak vererek 
ve QX70’in yol tutuşunun daha duyarlı ve çevik 
olmasını sağlayarak sürüş deneyimini daha 
heyecanlı bir hale getiriyor. Yakıt tasarrufunu 
bile artırıyor.

POTANSİYELİN ARTTIRILMASI Daha iyi güç ve 
verimlilik daha iyi nefes almaya bağlıdır, 
dolayısıyla özel VVEL (Ayarlanabilir Valf 
Zamanı ve Yüksekliği) teknolojisi performansı 
artırırken üstün motor verimliliği sağlıyor. VVEL 
sürekli olarak sadece giriş valflerinin ne zaman 
açılacağını değil, aynı zamanda ne kadar süre 
açık kalacaklarını da ayarlar.  Daha seri bir 
tepkime ve daha geniş bir tork eğrisi sağlarken 
yakıt tasarrufunu artırır ve karbon emisyonlarını 
%10’a kadar azaltır.

%47
ARKA 

%53
ÖN



TRAFİKTE KOLAYLIK Akıllı Hız Sabitleyici (ICC) 
Düşük Hızda Takip Sistemi ile birlikte (LSF) 
istediğiniz hızı belirlemenize imkan verir ve 
yavaşlayan trafikte aracınızı otomatik olarak 
yavaşlatır, hatta tamamen durdurabilir. Daha 
sonra trafik yeniden ilerlemeye başladığında 
tekrar önceden belirlediğiniz hıza çıkar.

ELEKTRİKLİ ARKA BAGAJ KAPAĞI alanın kolaylık 
ve şıklıkla buluştuğu yerdir. Bagaj kapağı kolu 
veya konsoldaki bir tuşla otomatik olarak açılıp 
kapanabilir.

MESAFENİZİ KORUYUN Mesafe Kontrol Asistanı 
(DCA) siz ve önünüzdeki araçla aradaki 
mesafeyi takip etmek için radarı kullanır. 
Yenilikçi Akıllı Hız Sabitleyici (ICC) ile
uyumlu biçimde önceden belirleyebileceğiniz bir 
takip mesafesi seçmenize imkan verir. 
Trafik yavaşladığında otomatik olarak fren 
yapar ve yol açıldığında tekrar  hızlanır.

GÖRÜŞÜN AKILLI YOLU Adaptif Bi-Xenon Far 
Sistemi (AFS) sadece önünüzü değil, aynı 
zamanda etrafı da aydınlatır. Sürücünün gelen 
araçları ve yayaları görmesine yardımcı olmak 
için direksiyondan gelen bilgileri kullanarak 
farları döndürür ve dönüş yönünü aydınlatır; 
hedefinize güvenle ulaşmanızı sağlar.

DÜNYANIZI DAHA İYİ GÖRÜN Infiniti Sabit Disk 
Navigasyon Sistemi gelişmiş ancak sezgisel 
teknolojileri sayesinde daha bilgilendirici ve 
kullanımı daha kolay.  Kuş bakışı perspektifi 
haritanın daha doğal bir görünümünü sunarken 
3D bina grafikleri kalabalık şehir ortamlarında 
hedefinizi bulmanızı daha da kolaylaştırıyor. 
Ayrıca Infiniti Ses Tanıma4 sistemi sayesinde 
konuşarak da talimat verebilirsiniz. 

MÜZİK ZİYAFETİ İki subwoofer dahil 11 hoparlöre 
sahip Bose Premium Ses Sistemi büyüleyici bir 
derinlik ve netlikte müzik deneyimi sunuyor. 
QX70’in iç alanı için optimize edilmiş 
sistemle birlikte nereye giderseniz gidin
istediğiniz ambiyansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca 
daha fazla seçeneğe sahipsiniz: CD çalın veya 
Bluetooth uyumlu bir cihazdan müzik dinleyin 
ya da USB yuvası sayesinde iPod’unuzu bağlayın.

YARDIM/EĞLENCE
Infiniti InSuite™’in gelişmiş teknolojileri görevleri 
basitleştirip ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ederken aynı 
zamanda dünya ile olan bağlantınızı sağlıyor.

ÇEVRE GÖRÜŞ MONİTÖRÜ (AVM) köşe park sensörleri, Hareketli 
Nesne Tespit Sistemi (MOD) ve park yardımıyla birlikte aracı 
park ederken mükemmel farkındalık sağlar. Üstteki 360° görüş 
simülasyonunda aracınızın etrafındaki nesneler net biçimde 
gösterilmektedir. Ve yakınlarınızda hareket eden herhangi bir 
nesne tespit edildiğinde sistem sizi uyaracaktır. Bu sistem 
etrafınızı sezgisel olarak kontrol etmenizi ve aynı zamanda 
içinizin rahat olmasını sağlar.



KORUMA

DURUŞ SIRASINDA DAHA İYİ DENGE Elektronik Fren 
Gücü Dağılımı (EBD) daha iyi bir fren performansı 
için ön ve arka lastiklere uygulanan fren gücünü 
ayarlar.  Frenlerin daha eşit biçimde aşınmasını 
sağlar ve ani fren sırasında öne “yığılmayı” 
azaltarak aracın dengesini artırır. Sistem aynı      
zamanda araç yük durumunu da tespit eder ve 
ihtiyaç duyulduğunda ilave fren baskısını arka          
lastiklere dağıtır.

HER ZAMAN TETİKTE Akıllı Fren Desteği (IBA) birlikte 
Önden Çarpışma Uyarısı (FCW)1 önünüzdeki araca 
yaklaşma hızınızı sürekli takip ve analiz etmek 
için radarı kullanır ve ani bir çarpışmanın tespit 
edilmesinde size yardımcı olur.  İki aşamalı bir 
uyarı sağlayan sistem araç darbeye doğru hareket 
ederken – gerekiyorsa – darbe hızını azaltmak için 
otomatik olarak fren uygulayabilir.

KORUMAK İÇİN HAZIR Belli fren koşulları 
altında veya frene basılmadığı halde 
Akıllı Fren Sisteminin (IBA) devreye 
girdiği durumlarda Ön koltuk Kaza 
Öncesi Emniyet Kemeri ön emniyet 
kemerlerini otomatik olarak sıkıştırarak 
konumunuzu sabitlemeye yardımcı olur 
ve aynı zamanda hava yastığı gibi diğer 
koruma cihazlarının etkinliğini
maksimize eder. 

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ DESTEK 
Belli çarpışma durumlarında QX70’teki 
Aktif Ön Koltuk Başlıkları otomatik olarak 
ileriye hareket ederek boyun yaralanması 
gibi durumlarda başa alınan darbeleri 
azaltabilir. 

ŞERİTTE KALMAK Şerit İhlali Engelleme (LDP) 
Sistemi, sinyal verilmediği halde mevcut şeritten 
ayrılma durumunu takip etmek için bir kamera 
kullanır ve bu durum tespit edilirse sizi sesli olarak 
uyarır. Şeritten ayrılma durumu devam ederse 
sistem devreye girerek aracı hafifçe uygun şerite 
almanıza yardımcı olur. Ancak kontrolü asla sizden 
devralmaz. Kontrolü tamamen alması için değil, 
yardımcı olması için tasarlanmıştır. 

KONTROL SİZDE Araç Dinamik Kontrolü (VDC)
aracın dönüş performansını sürücünün kullanımıyla 
karşılaştırarak güç seviyelerini ayarlar ve aşırı veya 
az dönüş durumunda lastiklere uygun fren baskısı 
uygular. Bu sayede aracın istenilen yönde 
kalmasına yardımcı olur.  VDC ile birlikte çalışan 
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) lastik dönüşünü ölçer ve 
daha sağlam bir yol tutuşu için size yardımcı olur. 

Infiniti Güvenlik Kalkanı® konsepti – kapsamlı güvenlik 
anlayışımız – koşulları gözlemlemek, bir çarpışmadan kaçınmak 
ve bir kaza durumunda sizin ve yolcuların korunmasına yardımcı 
olmak için katmanlı teknolojilere sahiptir.

DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HAFİF Çarpışma anında 
güvenliğinizin sağlanması için kritik alanlarda 
ultra yüksek dayanımlı çelik kullanılmıştır.  Bu 
malzemenin yaratılmasında kullanılan benzersiz 
süreç sonucunda geleneksel çeliğe kıyasla iki kat 
daha güçlü bir malzeme elde edilebilir. Bu şekilde 
hem aracın dayanıklılığına katkı sağlanıyor, hem 
de aracın genel ağırlığı daha da azaltılıyor.

1,350 MPa
ULTRA YÜKSEK 

DAYANIMLI ÇELİK

590 MPa
GELENEKSEL

ÇELİK



RENK/JANT

GÖVDE RENKLERİ (KOD)

JANTLAR

İÇ ALAN RENKLERİ (KOD) İÇ ALAN DÖŞEMELERİ

Işık ve açıya göre değişen tonlar, kendine özgü enerjisi ve mevsimlerin 
tonlarını yansıtan uyumlu iç ve dış renkler, Çizilmeye karşı dayanıklı 
boyanın daha uzun süre mükemmel kalan dayanıklılığı…

Bunlar, Infiniti’nin duyguları ifade etmek, güven hissi uyandırmak ve 
bir aracın özünü şekillendirmek için kullandığı yöntemlerden sadece 
birkaç tanesi…
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Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş., Boyalı Köşk Sokak No:4/1 Bebek-İstanbul

Bu broşür sadece tanıtıcı ve bilgilendirici amaçlar doğrultusundadır. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. tarafından değiştirilebilir ve herhangi bir 
teklif, temsil veya garanti (açık veya ima edilen) oluşturmamaktadır. Bir satın alma kararından önce, ilgili kişiler bu broşürde verilen bilgilerin doğruluğunu ve 
bahsi geçen araçla ilişkisini doğrulamak için INFINITI Center ile irtibata geçmelilerdir. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. fiyat, renk, malzeme, 
ekipman, özellik ve modellerde önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma ve model veya ekipman üretimini durdurma hakkını saklı tutar. Ürün gelişiminin 
sürekli olması ve diğer üretim öncesi ve sonrası etkenler dolayısıyla asıl araç, malzemeler ve özellikler bu broşürden farklılık gösterebilir. Bazı araçlar opsi-
yonel ekipmanla birlikte gösterilmiştir. Kesin doğruluk için asıl aracı görünüz. Belli model ve ekipmanın mevcudiyet ve teslimat süreleri değişiklik gösterebilir. 
Özellikler, seçenekler ve aksesuarlar diğer ülkelerde farklılık gösterebilir. Mevcudiyet, seçenekler veya aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
Infiniti Merkezinizle iletişime geçin.
 
1 FCW Önden Çarpışma Uyarısı bir çarpışma oluşmadan önce sizi uyarmak amacıyla tasarlanmıştır; bir çarpışmayı önleyemez. Hız sınırlamaları geçerlidir. 
Aracı her zaman dikkatli kullanın. 

Infiniti, burada sunulan renklerin asıl araç renklerine olabildiğince yakın olmalarını sağlamak için gereken dikkati göstermiştir. Yazdırma süreci ve gün ışığı, 
florasan veya akkor ışık altında incelenmelerine bağlı olarak renkler az miktarda değişim olabilir. Asıl renkleri lütfen INFINITI Center ile görüşünüz.



ORİJİNAL INFINITI AKSESUARLARI
Bir Infiniti aracının oluşturulmasında uygulanan titiz 
standartlar Orijinal Infinti Aksesuarlarının tasarım ve 
üretim sürecinde de geçerlidir. Pürüzsüz biçimde entegre 
olması için tasarlanmış geniş bir kaliteli ürün aralığıyla 
kişisel bir uyum ve performanstan emin olabilirsiniz.

GÖSTERİLEN AKSESUARLAR Tavan rayları, Infiniti logolu 
tavan bagajı ve 21 inç türbin dizaynlı koyu gümüş alaşım 
jantlar.

KAPI EŞİĞİ KORUMALARI Paslanmaz çelik 
panellerden oluşan bu yumuşak, “Infiniti” 
aydınlatmalı kapı eşiği korumaları giriş 
alanına spor ve şık bir görünüm kazandırır.  
Çift halinde sunulan bu kit, giriş alanını 
zenginleştirir ve boyayı korur.

KAYAK TAŞIYICI Bu kayak taşıyıcılar QX70’i 
ideal tatil partneri haline getirir.  Takması 
ve kilitlemesi kolay bu taşıyıcılarla birlikte 
6 çifte kadar kayak taşıyabilirsiniz.  Daha 
küçük boyutları da mevcuttur.

ÇEKİ DEMİRİ En yüksek güvenlik ve 
işlevsellik taleplerini karşılamak için test 
edilen çekme çubuğu, ihtiyaçlarınızı 
istediğiniz her yere götürmenize imkan 
sağlar. Çeki Demiri aracın gövdesine 
entegre edilmiştir ve ihtiyaç 
duyulmadığında kolayca çıkartılabilir.

PASLANMAZ ÇELİK ARKA TAMPON 
KORUYUCUSU Araca yükleme yaparken, yük 
indirirken veya herhangi bir kargo taşıması 
sırasında çizikler oluşabilir. Bu koruyucu 
sadece şık bir görünüm vermekle kalmaz, 
aynı zamanda günlük yaşamın getirdiği 
aşınmalara karşı da dayanıklıdır.

BAGAJ HAVUZU Dayanıklı ve esnek 
malzemeden yapılan, katlanabilir bagaj 
havuzu sürüş esnasında kişisel ve diğer 
eşyalarınızı saklamanıza yardımcı olarak bu 
eşyaları ve bagajınızı korur, aynı zamanda 
gürültüyü azaltır.

* Tedarik etmek için Infiniti Center ile iletişime geçin.



Mutlak lüks, kusursuzluktan daha fazlasıdır. İçinizde 
özel bir his oluşturan, bağımsız keyif duygusudur. Infiniti 
olarak biz, mantığın arka koltuğa geçip duygunun ( saf ve 
içgüdüsel ) hakim olması gerektiği bazı anlar olduğuna 
inanıyoruz. Somut unsurlar da kuşkusuz önemli: Akıcı 
hatlar; derinin kokusu; motorun vahşi kükremesi. İlk kez 
1989’da yaratılan Infiniti, şimdi model gamında sedan, 
coupé, cabrio, crossover ve SUV versiyonlar bulunduruyor 
ve dünya genelinde 50 ülkede yer alıyor.

Infiniti geleneklere meydan okuyan, ayrıntıya neredeyse 
takıntı düzeyinde verilen önemle yaratılan karşı 
konulamaz ve kışkırtıcı otomobilleriyle seçkin kategoride 
saygın bir marka haline geldi. Mutlak hassasiyet, heyecan 
verici performans ve coşkulu sürüş deneyimine olan 
tutkumuz, Infiniti’nin 2011 yılında Red Bull Racing ile 
yaptığı ortaklıktan da anlaşılabilir. Bunların tümü, bir 
Infiniti sürmenin gerçekten özel bir deneyim olduğu 
hissine katkıda bulunuyor.










