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Geschat verbruik1

l/100 km
CO2-uitstoot1

g/km
Consumentenprijs  

excl. BTW
Consumentenprijs  

incl. 21 % BTW

Stad Snelweg Gecombineerd
€ €

LUXE
2.2d 7DCT AWD 6,9 5,3 5,9 155 30.925,62 37.420

LUXE TECH
2.0t 7DCT AWD 9,5 6,5 7,6 174 39.611,57 47.930

2.2d 7DCT AWD 6,9 5,3 5,9 155 37.123,97 44.920

MO D ELPRIJZ EN

QX30

O P TIEPRIJZ EN

Enkele opties
Metallic Paint □ □ 702,48 850

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

– □ 826,45 1.000
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€ €
Optiepakketen

INFINITI InTouch pack2 □ – 1.404,96 1.700
–  INFINITI-navigatiesysteem
–  Digitale radio (DAB)
–  Herkenningssysteem voor verkeersborden
Multimedia pack □ ■ 1.859,50 2.250
–  INFINITI InTouch pack
–  Bose® Premium audiosysteem met 10 luidsprekers
Essential pack □ ■ 1.239,67 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 pack3 □ ■ 2.148,76 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 □ □4 743,80 900
–  Glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering
–  Privacyglas in achterramen en achterklep

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

Style Pack 
Café Teak – omvat:  
–  Chocoladebruine nappaleren stoelen met grafietkleurige inzetstukken 

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

– □ 735,54 890

1  Voor nieuwe auto’s is typegoedkeuring verleend in het kader van de wereldwijd geharmoniseerde Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), een 
realistischere testmethode voor het meten van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Het weergegeven brandstofverbruik en de CO2-cijfers zijn verkregen met 
behulp van laboratoriumtesten volgens de huidige EU-wetgeving. Deze cijfers zijn bedoeld om voertuigen met elkaar te vergelijken. De cijfers geven mogelijk niet de 
werkelijke rijmodus weer en worden bepaald aan de hand van een standaarduitrusting. Optionele uitrusting, de toestand en het gebruik van het voertuig, rijgedrag, het 
weer en externe omstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers zijn bepaald in het kader van de nieuwe WLTP-testcyclus en voor de 
vergelijking terugvertaald naar een vergelijkbare NEDC-waarde.

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.

*  Onderworpen aan voorwaarden en condities, die elk moment kunnen wijzigen. Zie nl.infiniti.be voor meer informatie over de voorwaarden en condities.

D IEN ST VERLENING O P M A AT

■ Standaard
□ Optioneel
– Niet leverbaar
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De gegeven waarden voor CO2-uitstoot en fiscaal vermogen gelden alleen voor de basisversie met standaarduitrusting, zonder opties. De motoren voldoen aan 
de Euro 6c-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 april 2019; de prijslijst is van kracht vanaf: 1 april 2019, Referentie: I2193QX30PLBENL


