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INFINITI Touring Assistance*

INFINITI Touring Assistance* stworzono, aby zaoferować Ci całkowity komfort i spokój ducha podczas podróżowania. Jeśli już się 
zdarzy, że będziesz potrzebował pomocy, nasi specjaliści ds. mobilności będą pod telefonem i dopilnują, abyś otrzymał indywidualną 
opiekę, a Twój samochód trafił do profesjonalistów niezależnie od pory dnia. Nie ma znaczenia nawet to, czy podróżujesz 
INFINITI, czy też innym samochodem.

Gwarancja i ubezpieczenie – oparte na zaufaniu*

Każdy z pojazdów INFINITI opuszcza naszą fabrykę z gwarancją najwyższej jakości. Gwarancja mechaniczna obejmuje 3 lata lub 
100 tys. km.** Przez 12 lat obowiązuje gwarancja na perforację w wyniku korozji, a przez 3 lata na wady lakieru. Model Q70 z 
silnikiem Hybrydowym (HEV – Hybrid Electric Vehicle), objęty jest rozszerzoną gwarancją na 5 lat lub 100 tys. km, jednak tylko 
na elementy układu Hybrydowego (HEV).

 *  Więcej informacji na temat stosowanych warunków Inifiniti Touring Assistance oraz gwarancji i ubezpieczenia dostępnych jest na infiniti.pl
**  W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
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■ Wyposażenie standardowe
□ Dostępne jako opcja
– Niedostępne

1  Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa 
i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

Szacunkowe zużycie paliwa1

l/100 km
Emisja CO2

1

g/km
Cena netto  
(bez VAT)

Cena brutto  
(z VAT)

W cyklu miejskim W cyklu pozamiejskim W cyklu mieszanym PLN PLN
Q70

2.2d 5,7 4,2 4,8 124 164 504,07 202 340
Q70 Premium

2.2d 5,7 4,2 4,8 124 181 821,14 223 640
Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 224 666,67 276 340

Q70 Premium Tech
2.2d 5,7 4,2 4,8 124 189 707,32 233 340
Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 234 178,86 288 040

Q70 Sport
2.2d 5,9 4,3 4,9 128 184 260,16 226 640

Q70 Sport Tech
2.2d 5,9 4,3 4,9 128 193 772,36 238 340
3.7 15,8 7,9 10,8 249 238 487,80 293 340
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Cena netto  
(bez VAT)

Cena brutto  
(z VAT)

PLN PLN
Pakiety opcji

System Connectiviti+ □ ■ – ■ – 8 373,98 10 300
–  Wyświetlacz centralny z ekranem dotykowym o wysokiej  

rozdzielczości i wielofunkcyjnym sterownikiem INFINITI (INFINITI Controller)
–  System nawigacji HDD z dyskiem o pojemności 30 GB z tunerem RDS-TMC (Traffic 

Message Channel), przewodnikami Michelin i bazą danych użytecznych miejsc w 3D
–  Odtwarzacz płyt CD i DVD, obsługujący formaty MP3, WMA, DivX z INFINITI Music 

Boxem o pojemności 10 GB, wspomagany bazą danych Gracenote® 

–  System nawigacji satelitarnej z funkcją sterowania głosem

Pakiet „Powitanie” – □ ■ ■ ■ 2 032,52 2 500
–  Pamięć ustawienia fotela kierowcy, kolumny kierownicyi  

lusterek bocznych, połączone z pamięcią inteligentnego kluczyka (I-Key)
–  Lusterka zewnętrzne z synchronizacją składania
–  Podgrzewana kierownica

Opcje pojedyncze
Lakier metalizowany □ □ □ □ □ 3 252,03 4 000
Okno dachowe otwierane elektrycznie – □ □ □ □ 4 065,04 5 000
System nagłośnieniowy klasy Premium
–  System nagłośnieniowy Bose® Premium Sound System  

z 10 głośnikami

– □ – □ – 2 682,93 3 300
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INFINITI Europe, Oddział Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Szwajcaria

Informacje dotyczące konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i ich części w zakresie przydatności do odzysku i recyklingu; zgodnego z wymaganiami 
ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych 
czynności związanych z demontażem pojazdu; rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu 
przepisów o odpadach; postępu dokonanego w dziedzinie możliwości osiągania przez pojazd zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska poziomu odzysku 
i recyklingu znajdują się na stronie infiniti.pl. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN). Są to ceny brutto i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek 
akcyzowy. Niniejszy cennik zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Firma INFINITI Europe zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku 
bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są 
wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów 
dostępne są na stronie internetowej infiniti.pl
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