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Consumen- 
tenadvies- 
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Stad Snelweg Gecombineerd € € € € €
LUXE

2.2d 7DCT AWD 6,5 4,8 5,4 143/G 30.166,02 13.964,00 6.334,86 50.465 51.560
LUXE TECH

2.0t 7DCT AWD 8,7 5,5 6,7 155/F 38.351,24 10.990,00 8.053,76 57.395 58.490

2.2d 7DCT AWD 6,5 4,8 5,4 143/G 36.339,57 13.964,00 7.631,31 57.935 59.030

MO D ELPRIJZ EN

INFINITI Touring Assistance*

Met INFINITI Touring Assistance* geniet u tijdens het rijden van optimaal gemak en optimale gemoedsrust. In het zeldzame geval  
dat u onderweg hulp nodig heeft, staan onze Mobility Specialists voor u klaar om u persoonlijke service te bieden en vakmensen  
voor u te regelen. Overal en altijd. U hoeft niet eens in uw INFINITI te rijden.

Garantie – een belofte op basis van vertrouwen*

Elke INFINITI verlaat onze fabriek met de volgende kwaliteitsgarantie: 3 jaar of 100.000 km (wat het eerst aan de orde is) 
volledige garantie, 3 jaar garantie op lakfouten en 12 jaar carrosseriegarantie tegen het doorroesten van binnenuit.

*  De vermelde voorwaarden en condities kunnen elk moment wijzigen. Zie infiniti.nl voor meer informatie over de voorwaarden en condities.

D IEN ST O P M A AT

1  Brandstofverbruik- en CO2-uitstootcijfers volgens de NEDC-testcyclus voor vergelijkingsdoeleinden, deze geven mogelijk niet de werkelijke rijresultaten weer 
(die variëren afhankelijk van rijgedrag, omstandigheden, optionele uitrusting en andere factoren).

2  De weergegeven consumentenadviesprijzen bevatten alle kosten die een consument verplicht moet maken voordat hij met de auto weg kan rijden.



PRIJSLIJST
QX30

O P TIEPRIJZ EN

Enkele opties
Metallic Paint □ □ 661,16 138,84 800

Gepolijste lichtmetalen 19-inch velgen met 5 dubbele spaken,  
235/45R19 ”run-flat”-banden.

– □ 942,15 197,85 1.140
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incl. BTW

€ €
Optiepakketen

INFINITI InTouch pack3 □ – 1.404,96 295,04 1.700
–  INFINITI-navigatiesysteem
–  Digitale radio (DAB)
–  Herkenningssysteem voor verkeersborden
Multimedia pack □ ■ 1.859,50 390,50 2.250
–  INFINITI InTouch pack
–  Bose® Premium audiosysteem met 10 luidsprekers
Essential pack □ ■ 1.239,67 260,33 1.500
–  Achteruitrijcamera met parkeersensoren voor en achter met display
–  Automatische airconditioning met klimaatcontrole met twee temperatuurzones  

en ventilatieopeningen op de middenconsole achter
–  Regensensor
–  Verwarmde voorstoelen
–  Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
–  Verstelling van het kussen van de bestuurdersstoel
Sensory pack4 □ ■ 2.148,76 451,24 2.600
–  LED-koplampen met automatische hoogteregeling
–  Adaptive Front-lighting System (AFS)
–  Smart beam (automatische aanpassing positie lampen)
–  I-key (keyless entry-systeem en startknop voor de motor)
–  Automatische parkeerhulp met  Around View Monitor (AVM)  

en Moving Object Detection (MOD)
–  Verchroomde deurgrepen aan de buitenkant
–  Ultrasoon alarmsysteem
–  Verlichting in de buitenspiegels
Glass pack □ □5 785,12 164,88 950
–  Glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering
–  Privacyglas in achterramen en achterklep

3 Maakt deel uit van het Multimedia pack
4 Essential pack vereist
5 Maakt deel uit van het Café Teak Style Pack

Style Pack 
Café Teak 
–  Chocoladebruine nappaleren stoelen met grafietkleurige inzetstukken 

en zwarte stiksels
–  Glass pack
–  Buitenspiegels in Satin Silver met LED-knipperlichten

– □ 735,54 154,46 890

■ Standaard
□ Optioneel
– Niet leverbaar
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INFINITI Europe, Division de Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Zwitserland

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Kosten rijklaar maken zijn exclusief: legeskosten kenteken (€ 39,–), kosten tenaamstelling kenteken (€ 9,70, waarvan 
€ 6,– btw vrij is en € 3,70 inclusief btw) en verwijderingsbijdrage (voor modellen met diesel- of benzinemotor bedragen deze € 42,50 inclusief btw). Alle prijzen zijn 
weergegeven in euro’s. De op deze prijslijst weergegeven prijzen betreffen adviesprijzen. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten. INFINITI Europe 
behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alhoewel deze prijslijst met de grootst mogelijke 
zorg is opgesteld, kunnen wij niet garanderen dat daarin geen onjuistheden voorkomen. Aan de gegevens als weergeven en getoond op deze prijslijst, kunnen 
geen rechten worden ontleend.

De prijslijst is uitgegeven op: 1 februari 2018, de prijslijst is van kracht vanaf: 1 februari 2018, Referentie: I2182QX30PLNLNL


