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2 Системата за подпомагане на паркирането не освобождава водача от необходимостта да следи 
заобикалящото автомобила пространство.
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INFINITI Touring Assistance*

INFINITI Touring Assistance* е предназначена да ви предложи максимално удобство и спокойствие, докато пътувате.  
В редките случаи, когато може да имате нужда от помощ, нашият мобилен специалист ще бъде на разположение да ви 
осигури персонални услуги, както и колата ви да бъде обслужена от експерти – независимо от това къде се намирате 
през деня или нощта. Дори не е необходимо да пътувате във вашия INFINITI.

Гаранция и застраховка – обещание, изградено на базата на доверието*

Всеки автомобил INFINITI напуска фабриката с пълна гаранция за 3 години или пробег до 100 000 км. (което събитие 
настъпи първо). 12 годишна гаранция срещу перфорация от корозия и 3-годишна гаранция за дефекти на боята.

*  Приложими са срокове и условия. Повече информация относно приложимите срокове и условия е налична на infinitibg.bg

ЦЕНИ НА МОДЕ ЛИ

ДОПЪ ЛНИТЕ ЛНИ СЕРВИЗНИ УС ЛУГИ

Q30

ЦЕНИ НА ДОПЪ ЛНИТЕ ЛНИ Е ЛЕ МЕНТИ

■ Стандартен
□ Опция, за която се плаща
– Не се предлага

1  Допълнителното оборудване и аксесоари могат да увеличат тази стойност. Консумацията на гориво и емисиите на CO2 на автомобила не зависят 
само от ефективното оползотворяване на горивото от автомобила, но също така се влияят от стила на шофиране и други нетехнически фактори.
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(без ДДС)
Крайна цена  

(с включ. ДДС)

в лева (BGN) в лева (BGN)
Пакетни опция

Технологичен пакет □ □ 2250,00 2700
–  Автоматичен асистент при паркиране със система за видео наблюдение  

на 360˚ около автомобила (AVM – Around View Monitor) и разпознаване  
на движещи се обекти (MOD – Moving Object Detection)2

–  Камера за задно виждане в комбинация със система за подпомагане  
паркирането на преден и заден ход (парктроник системи)

– Система I-Key (безключов достъп и бутон за стартиране на двигателя)
– Хромово покритие на външните дръжки на вратите

Единични опции
Стъклен покрив с електрически сенник □ □ 1416,67 1700
Боя металик □ □ 1416,67 1700
Затъмнени задни стъкла □ ■ 583,33 700
Матови хромирани релси на покрива □ □ 458,33 550
18-инчови алуминиеви лети джанти с двуцветно покритие  
с 5 двойни спици и лилави акценти, гуми 235/50R18 

– □ 583,33 700

18-инчови олекотени алуминиеви джанти с 5 двойни спици  
с гуми 235/50R18 (само за двигатели 1.5d и 1.6t)

□ – 1583,33 1900

Разход на гориво1

л/100 км
Емисии на CO2

1

г/км
Нетна цена 
(без ДДС)

Крайна цена  
(с включ. ДДС)

Градско  
шофиране

Извънградско 
шофиране

Комбиниран 
цикъл на 

шофиране в лева (BGN) в лева (BGN)
Q30 Business

1.6t 6MT 7,8 4,6 5,7 133 44 041,67 52 850
1.6t 7DCT 7,3 4,6 5,6 129 50 958,33 61 150
1.5d 6MT 4,5 3,6 3,9 102 46 375,00 55 650
1.5d 7DCT 4,4 3,7 3,9 102 50 041,67 60 050
2.2d 7DCT 5,3 3,9 4,4 115 53 958,33 64 750

Q30 Business Executive
1.6t 6MT 7,9 4,9 6,0 138 48 125,00 57 750
1.6t 7DCT 7,5 4,9 5,8 134 55 041,67 66 050
1.5d 6MT 4,7 3,8 4,1 108 50 458,33 60 550
1.5d 7DCT 4,7 4,0 4,3 111 54 125,00 64 950
2.2d 7DCT 5,3 3,9 4,4 115 58 041,67 69 650
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INFINITI Europe е подразделение на Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Швейцария

В съответствие с политиката на фирмата за постоянно подобрение на продуктите, INFINITI Europe си запазва правото да променя цените, спецификациите 
и автомобилите по всяко време без предупреждение. Тази ценова листа замества предишни ценови листи. Цените нямат характера на оферта. Взети 
са всички мерки, за да се потвърди, че съдържанието на тази публикация е достоверно непосредствено преди отпечатването. Цените са предложени 
цени на дребно. Посочените цени са в български лева (BGN), като са изчислени при фиксиран курс на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN. При промяна на 
валутния курс на БНБ производителят запазва правото си за корекция на цените без предизвестие. Упоменатите крайни цени са с ДДС.

Дата на издаване: 1 Юли 2017 г.; Ценовата листа е валидна от 1 Юли 2017 г. Референция: I2172Q30EXBGBG

СПИСЪК С ЦЕНИ / EXECUTIVE


