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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.  
За двигателя на Q50 Hybrid, елементите на хибридната система на хибридния електрически автомобил (HEV) имат 
удължена гаранция за най-високо качество: 5 години/100 000 км покритие за всички части от хибридната система  
на хибридния електрически автомобил (HEV).

*  Приложими са срокове и условия. Повече информация относно приложимите срокове и условия е налична на infinitibg.bg
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□ Опция, за която се плаща

Q
50

 B
us

in
es

s 
E

xe
cu

ti
ve Нетна цена 

(без ДДС)
Крайна цена  

(с включ. ДДС)

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

Пакет „Добре дошли” □ 2500,00 3000
–  Система за контрол на налягането в гумите  

(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(индикация за налягането на отделните гуми)

–  Отопляеми външни огледала с електрическо задвижване, сгъване и обратна синхронизация
–  Система за интелигентен достъп до автомобила „I-Key” със старт/стоп бутон за двигателя,  

отваряне на багажника и подобрена памет
–  Приветстващо осветление
–  Телескопичен волан с електрическо регулиране на положението по височина и близост
–  Електрически предни седалки с регулиране и памет
–  Лумбална опора за водача с електрическо регулиране
Пакет „Видимост“2 □ 2041,67 2450
–  Система на светлините за следене на пътя при завой  

(AFS – Adaptive Front-lighting System)
–  Интелигентни светлини (Smart Beam)
–  Система за видео наблюдение на 360˚ около автомобила (AVM – Around View Monitor )  

с разпознаване на движещи се обекти и помощ за паркиране

Единични опции
Боя металик □ 1333,33 1600
Специална боя металик (Dynamic Sunstone Red – NBA) □ 2208,33 2650
18-инчови алуминиеви джанти с пет спици в цвят сребрист металик 
с 225/50RF18 95W Run-flat гуми

□ 1666,67 2000

2  Само в комбинация с пакет Добре дошли.
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Комбиниран цикъл 
на шофиране
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Q50 Business Executive
Hybrid AT 9,0 205 80 541,67 96 650

1   Посочените стойности се базират на официални лабораторни тестове и варират в зависимост от конкретното оборудване на автомобила. 
Стойностите следва да се използват единствено за целите на сравнение между автомобили и може да се различават от стойностите, които се 
постигат при реални пътни условия, при които влияние оказват фактори като климатични условия, стил на шофиране, товар на автомобила и 
аксесоари монтирани на автомобила след закупуването му. Стойностите на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид са получени чрез 
прилагане на новата Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки автомобили (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure или 
“WLTP”). Стойностите от WLTP и NEDC изпитвания не подлежат на директно сравнение. Могат да бъдат сравнявани единствено стойности на разход 
на гориво и емисии на въглероден диоксид, получени чрез използването на една и съща тестова процедура. Повече информация за приложението на 
WLTP/NEDC можете да получите от вашия дилър или на infinitibg.bg/wltp.
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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.

Както може би вече знаете, INFINITI Europe ще прекрати своите дейности в Европа от м.март 2020 г. За да откриете повече информация как това може 
да окаже влияние върху новите и съществуващите клиенти на INFINITI, моля, вижте www.infinitibg.bg/centre-services. Междувременно, поръчки могат 
да се правят само за текущите наличности (до тяхното изчерпване).
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