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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 HEV-
onderdelen (Hybrid Electric Vehicle) van de Q50 Hybrid-motor hebben een uitgebreide garantie van de hoogste kwaliteit:   
5 jaar/100.000 km dekking voor alleen HEV-onderdelen (Hybrid Electric Vehicle).

*  Onderworpen aan voorwaarden en condities, die elk moment kunnen wijzigen. Zie nl.infiniti.be voor meer informatie over de voorwaarden en condities.
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1   Bij uitbreiding met optionele uitrusting of accessoires kan dit bedrag stijgen. De gegeven waarden zijn bepaald volgens de meetmethoden die in Europese 
Richtlijn 715/2007/EG worden gespecificeerd: Het aangegeven brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de voertuigen vormen geen garantie van INFINITI 
Europe. Deze zijn niet alleen afhankelijk van de mate van het efficiënte brandstofverbruik van het voertuig, maar worden tevens beïnvloed door de rijstijl en 
andere niet-technische factoren. De proeven werden uitgevoerd met de basisversie met standaarduitrusting van de desbetreffende modellen, zonder opties.  
De resultaten kunnen enigzins wijzigen bij afwijkende uitrustingen.

Geschat verbruik1

l/100 km
CO2-uitstoot1

g/km
Consumentenprijs  

excl. BTW
Consumentenprijs  

incl. 21 % BTW

Stad Snelweg Gecombineerd € €
Q50 Luxe

Hybrid AT 7,3 8,0 7,9 181 40.413,22 48.900
Q50S Sport

Hybrid AT 7,3 8,0 7,9 181 42.966,94 51.990
Hybrid AWD AT 9,7 7,8 8,7 198 45.446,28 54.990

Q50S Sport Tech
Hybrid AWD AT 9,7 7,8 8,7 198 51.206,61 61.960
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€ €
Optiepakketen

Welcome pack □ ■ ■ 1.239,67 1.500
–  Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS – Tyre Pressure Monitoring 

System) (met bandenspanningsweergave)
–  Elektrisch bedienbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels die 

automatisch kantelen bij achteruitrijden 
– I-Key met smart access, kofferklepbediening en geheugenfunctie
– Terugvindlicht
– Elektrisch verstelbare stuurkolom
– Elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie
– Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
Visibility pack² □ □ ■ 1.074,38 1.300
– Adaptive Front-lighting System (AFS)
– Smart Beam^
–  Around View Monitor (AVM) met Moving Object Detection en een 

parkeerhulpsysteem

Enkele opties
Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak □ □ ■ 909,09 1.100
Metallic lak □ □ □ 743,80 900
Speciale metallic lak (Dynamic Sunstone Red – NBA) □ □ □ 1.239,67 1.500
Lichtmetalen 18-inch wielen met 5 spaken in de kleur metallic zilver, met 
225/50RF18 95W Run-flat banden

□ – – 826,45 1.000

■ Standaard
□ Optioneel
– Niet leverbaar2   Alleen in combinatie met Welcome pack.
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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

De gegeven waarden voor CO2-uitstoot en fiscaal vermogen gelden alleen voor de basisversie met standaarduitrusting, zonder opties. De motoren voldoen aan 
de Euro 6b-norm voor uitlaatgasemissies. Deze voorlopige gegevens kunnen bij elke nieuwe homologatie veranderen. De modellen en kleuren zijn afhankelijk 
van de beschikbaarheid. Alle prijzen zijn aanbevolen prijzen in euro’s en zijn onder voorbehoud van INFINITI Europe of de concessiehouders van INFINITI Europe. 
De prijzen kunnen verschillen, afhankelijk van de fiscaliteit en de nationale belastingregelingen in België (belasting op inverkeerstelling BIV, enz.). Deze prijslijst 
vervangt alle voorafgaande prijslijsten. INFINITI Europe behoudt zich het recht voor te allen tijde de modellen, uitvoeringen, opties, specificaties, kleuren en prijzen 
opgenomen in deze brochure te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Voor alle items die als optie zijn aangegeven, dient een meerprijs te worden betaald 
bovenop de standaardprijs. De facturatie geschiedt volgens onze algemene voorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op nl.infiniti.be

Zoals u wellicht weet, zal INFINITI Europe zijn activiteiten in Europa in maart 2020 beëindigen. Ga naar www.infiniti.be/eigenaars voor meer informatie over de 
impact die dit zal hebben op nieuwe en bestaande INFINITI-klanten. In de tussentijd kunnen er alleen orders uit bestaande voorraad geplaatst worden (zolang de 
voorraad strekt).

De prijslijst is uitgegeven op 1 oktober 2019; de prijslijst is van kracht vanaf: 1 oktober 2019, Referentie: I2193Q50PLBENL
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