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ЦЕНИ НА ДОПЪ ЛНИТЕ ЛНИ Е ЛЕ МЕНТИ

Единични опции
Боя металик □ □ 1416,67 1700

19-инчови олекотени алуминиеви джанти с двуцветно покритие  
и 5 двойни спици с run-flat гуми 235/45R19.

– □ 1666,67 2000
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Пакетни опция

Пакет INFINITI InTouch2 □ – 2750,00 3300
–  Навигационна система INFINITI
–  DAB дигитално радио
–  Разпознаване на пътните знаци
Пакет „Мултимедия“ □ ■ 3583,33 4300
–  Пакет INFINITI InTouch
–  Аудиосистема BOSE® Premium с 10 тонколони
Основен пакет □ ■ 2416,67 2900
–  Камера за задно виждане в комбинация със система за подпомагане  

паркирането на преден и заден ход (парктроник системи)
–  Автоматична климатична инсталация с двузонов климатроник  

и задна централна конзола
–  Чистачки със сензор за дъжд
–  Отопляеми предни седалки
–  Лумбална опора за водача с електрическо регулиране
–  Седалка за водача с настройка на наклона
Сензорен пакет3 □ ■ 4250,00 5100
–  Светодиодни фарове с автоматично регулиране на височината
–  Система на светлините за следене на пътя при завой  

(AFS – Adaptive Front-lighting System)
–  Интелигентни светлини (Smart Beam) (Автоматични дълги/къси светлини)
–  Система I-Key (безключов достъп и бутон за стартиране на двигателя)
–  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)

–  Хромово покритие на външните дръжки на вратите
–  Ултразвукова алармена система
–  Лампички на страничните огледала
Стъклен пакет □ □4 1750,00 2100
–  Стъклен покрив с електрически сенник
–  Затъмнени задни стъкла

2 Включено в пакет „Мултимедия“
3 Изисква се основен пакет
4 Включено в стиловия пакет Café Teak

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

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

ДОПЪ ЛНИТЕ ЛНИ СЕРВИЗНИ УС ЛУГИ

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.

Стилови пакет
Café Teak включва: 
–  Кожени седалкиот напа в цвят шоколад с графитени елементи  

и черни шевове
–  Стъклен пакет
–  Матови сребристи странични огледала със светодиодни мигачи

– □ 1416,67 1700

Разход на гориво
(WLTP)1

л/100 км

Емисии на CO2

(WLTP) 1

г/км

Нетна цена 
(без ДДС)

Крайна цена  
(с включ. ДДС)

Комбиниран цикъл на 
шофиране

Комбиниран цикъл на 
шофиране в лева (BGN) в лева (BGN)

LUXE
2.2d 7DCT AWD 7.0  –  6.9 183  –  181 60 875,00 73 050

LUXE TECH
2.0t 7DCT AWD 8.8  –  8.6 198  –  194 76 375,00 91 650

2.2d 7DCT AWD 7.2  –  7.0 189  –  183 73 375,00 88 050
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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).

Дата на издаване: 1 aприл 2019 г.; Ценовата листа е валидна от 1 aприл 2019 г. Референция: I2193QX30PLBGBG


