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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. 

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

Geschat verbruik1

l/100 km
CO2-uitstoot1

g/km
Consumentenprijs  

excl. BTW
Consumentenprijs  

incl. 21 % BTW

Stad Snelweg Gecombineerd € €
QX70 GT

3.7 16,8 9,4 12,1 282 44.504,13 53.850
QX70 GT Premium

3.7 16,8 9,4 12,1 282 49.214,88 59.550
QX70S

3.7 17,4 9,8 12,6 293 46.983,47 56.850
QX70S Premium

3.7 17,4 9,8 12,6 293 51.694,21 62.550
5.0 19,2 10,2 13,5 316 60.206,61 72.850

QX70S Design
3.7 17,4 9,8 12,6 293 52.438,02 63.450
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D IEN ST VERLENING O P M A AT

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.
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Consumentenprijs  
excl. BTW

Consumentenprijs  
incl. 21 % BTW

€ €
Optiepakketen

Multimedia Pack □ ■ □ ■ ■ 2.644,63 3.200
–  Touch screen met hoge resolutie met INFINITI Controller
–  30 GB HDD Navatiesysteem met TMC (Traffic Message  

Channel), Michelingids and POI met 3D inhoud
–  CD/DVD lezer, MP3/WMA/DivX compatibel en  

10 GB INFINITI Music Box
–  Spraakherkenning voor navigatiesysteem2

–  Bose® Premium Sound System met 11 luidsprekers

Enkele opties
Metallic lak □ □ □ □ □ 867,77 1.050
Zwartlak en Aluminium interieuraccenten  
(Niet in combinatie met Wheat bekleding)

□ □ □ □ ■ 289,26 350

2  Sommige stemherkenningsfuncties (Voice Recognition) werken alleen voor bepaalde talen.  
Neem contact op met uw INFINITI Center voor meer informatie.
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□ Optioneel
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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

De prijslijst is uitgegeven op 1 juli 2017; de prijslijst is van kracht vanaf: 1 juli 2017, Referentie: I2171QX70DPLBENL
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