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INFINITI Touring Assistance*

INFINITI Touring Assistance* е предназначена да ви предложи максимално удобство и спокойствие, докато пътувате.  
В редките случаи, когато може да имате нужда от помощ, нашият мобилен специалист ще бъде на разположение да ви 
осигури персонални услуги, както и колата ви да бъде обслужена от експерти – независимо от това къде се намирате 
през деня или нощта. Дори не е необходимо да пътувате във вашия INFINITI.

Гаранция и застраховка – обещание, изградено на базата на доверието*

Всеки автомобил INFINITI напуска фабриката с пълна гаранция за 3 години или пробег до 100 000 км. (което събитие 
настъпи първо). 12 годишна гаранция срещу перфорация от корозия и 3-годишна гаранция за дефекти на боята. За 
двигателя на Q70 Hybrid, елементите на хибридната система на хибридния електрически автомобил (HEV) имат 
удължена гаранция за най-високо качество: 5 години/100 000 км покритие за всички части от хибридната система на 
хибридния електрически автомобил (HEV).

*  Приложими са срокове и условия. Повече информация относно приложимите срокове и условия е налична на infinitibg.bg

ЦЕНИ НА МОДЕ ЛИ

ДОПЪ ЛНИТЕ ЛНИ СЕРВИЗНИ УС ЛУГИ

Q70

ЦЕНИ НА ДОПЪ ЛНИТЕ ЛНИ Е ЛЕ МЕНТИ

■ Стандартен
□ Опция, за която се плаща
– Не се предлага

1  Допълнителното оборудване и аксесоари могат да увеличат тази стойност. 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.

Разход на гориво1

л/100 км
Емисии на CO2

1

г/км
Нетна цена 
(без ДДС)

Крайна цена  
(с включ. ДДС)

Градско  
шофиране

Извънградско 
шофиране

Комбиниран 
цикъл на 

шофиране в лева (BGN) в лева (BGN)
Q70

2.2d 5,7 4,2 4,8 124 77 666,67 93 200
Q70 Premium

2.2d 5,7 4,2 4,8 124 86 583,33 103 900
Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 99 750,00 119 700

Q70 Premium Tech
2.2d 5,7 4,2 4,8 124 89 750,00 107 700
Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 103 750,00 124 500

Q70 Sport
2.2d 5,9 4,3 4,9 128 89 916,67 107 900

Q70 Sport Tech
2.2d 5,9 4,3 4,9 128 92 250,00 110 700
3.7 15,8 7,9 10,8 249 103 916,67 124 700
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Нетна цена 
(без ДДС)

Крайна цена  
(с включ. ДДС)

в лева (BGN) в лева (BGN)
Пакетни опция

Система Connectiviti+ □ ■ – ■ – 3916,67 4700
–  Централен сензорен дисплей с висока резолюция и INFINITI Controller
–  Навигационна система с 30GB HDD, RDS-TMC (Traffic Message Channel), 

туристически гайдове Michelin и 3D съдържание за интересни обекти (POI)
–  CD/DVD с MP3 WMA DivX функционалност и 10 GB INFINITI Music Box, 

поддържащо Gracenote® база данни за управление на музикални файлове
– Навигационна система с гласово разпознаване

Пакет „Добре дошли” – □ ■ ■ ■ 833,33 1000
–  Запаметяване на позицията на седалката на водача  в синхронизация със 

страничните огледала и волана (свързано към „I-Key”)
–  Обратна синхронизация на външните огледала на вратите
– Волан с подгряване

Единични опции
Боя металик □ □ □ □ □ 1500,00 1800
Електрически люк – □ □ □ □ 1916,67 2300
Премиум аудио система 
–  Bose® Premium Sound System с 10 високоговорителя

– □ – □ – 1166,67 1400



Q70

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

В съответствие с политиката на фирмата за постоянно подобрение на продуктите, INFINITI Europe си запазва правото да променя цените, спецификациите 
и автомобилите по всяко време без предупреждение. Тази ценова листа замества предишни ценови листи. Цените нямат характера на оферта. Взети 
са всички мерки, за да се потвърди, че съдържанието на тази публикация е достоверно непосредствено преди отпечатването. Цените са предложени 
цени на дребно. Посочените цени са в български лева (BGN), като са изчислени при фиксиран курс на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN. При промяна на 
валутния курс на БНБ производителят запазва правото си за корекция на цените без предизвестие. Упоменатите крайни цени са с ДДС.

Дата на издаване: 1 Юли 2017 г.; Ценовата листа е валидна от 1 Юли 2017 г. Референция: I2171Q70PLBGBG
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Удължена гаранция за QX70
QX70 3.7 1479 1775
QX70 5.0 1479 1775
Удължена гаранция за Q70 
Q70 2.2d 1015 1219
Q70 3.5 Hybrid 1080 1296
Q70 3.7 1080 1296
Удължена гаранция за Q50
Q50 2.2d 1015 1219
Q50 Hybrid RWD 1080 1296
Q50 Hybrid AWD 1479 1775
Q50 2.0t  1288 1545
Q50 3.0t RWD 1383 1660
Удължена гаранция за Q30
Q30 2.2d 2WD 1015 1219
Q30 2.2d AWD 1384 1660
Q30 1.6T 1151 1381
Q30 1.5d 859 1031
Q30 2.0T 2WD 1288 1545
Q30 2.0T 4WD 1288 1545
Удължена гаранция за QХ30
2.2d 7DCT AWD 1383 1660
2.0t 7DCT AWD 1288 1545
Удължена гаранция за Q60  
Q60 2.0t 1288 1545
Q60 3.0t AWD 1383 1660

Удължената гаранция на автомобилите е 5 години или 150 000 км, като е съставена от 3 г./100 000 км 
заводска гаранция + 2 г./50 000 км удължена гаранция. Гаранцията представлява комбинация от години 
или пробег километри и важи, докато едно от двете условия настъпи първо.
В периода на заводската гаранция е включена програма за пътна помощ Infiniti Touring Assistance. За 
периода на удължената гаранция има включена златна карта за пътна помощ. Между двете програми 
са налични разлики. Акумулаторите на хибридната система са с лимитирана гаранция от 5 години или 
100 000 км, което от двете условия настъпи първо.

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
В съответствие c политиката на фирмата за постоянно подобрение на продуктите, INFINITI Europe си 
запазва правото да променя цените, спецификациите и автомобилите по всяко време без предупреждение. 
Тази ценова листа замества предишни ценови листи. Цените нямат характера на оферта. Взети са всички 
мерки, за да се потвърди, че съдържанието на тази публикация е достоверно непосредствено преди 
отпечатването. Снимките в тази ценова листа не могат да бъдат използвани от трети лица. Цените са 
предложени цени на дребно. Посочените цени са в български лева (BGN), като са изчислени при фиксиран 
курс на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN. При промяна на валутния курс на БНБ производителят запазва правото 
си за корекция на цените без предизвестие. Упоменатите крайни цени са с ДДС.

Дата на издаване: 1 септември 2017 г.; Ценовата листа е валидна от 1 септември 2017 г.

Ценовата листа е валидна от 1 септември 2017 г., 
България

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

Крайна цена
(с включ. ДДС)
в лева (BGN)

Нетна цена
(без ДДС)
в лева (BGN)


