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INFINITI Touring Assistance*

Az INFINITI Touring Assistance* szolgáltatást azért vezettük be, hogy biztosítsuk az Ön teljes körű kényelmét és nyugalmát, 
miközben utazik. Azon ritka esetben, ha útközben műszaki segítségre lenne szüksége, ránk mindig számíthat. Munkatársaink 
biztosítják az Ön személyre szabott kiszolgálását, és hogy autója profi szakemberek kezébe kerül – mindezt tartózkodási helyétől és 
a napszaktól függetlenül. Szolgáltatásunkat akkor is igénybe veheti, ha éppen nem INFINITI járművével utazik.

Garancia és biztosítás – egy bizalomra épülő ígéret*

Gyárunkat minden INFINITI a legkiválóbb minőség garanciájával hagyja el: 3 év/100 000 km teljes körű, 12 év átrozsdásodási 
és 3 év fényezési garanciával. Az Q50 Hybrid motor esetében a Hybrid Electric Vehicle (hibrid elektromos jármű, HEV) 
alkatrészek kiemelkedő minőségét kiterjesztett garanciával támogatjuk: 5 év / 100 000 km jótállás, kizárólag a Hybrid Electric 
Vehicle (HEV) alkatrészekre.

*  Az értékesítés és szolgáltatás részletes feltételeiről, kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A feltételek előzetes értesítés nélkül történő módosításának 
joga fenntartva. Az alkalmazandó feltételekről további tájékoztatást a infiniti.hu weboldalon talál.
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Vegyes Vegyes Ft Ft Ft
Q50 Luxe

Hybrid aut. 9,1 205 10 955 905 76 000 13 990 000,–
Q50S Sport

Hybrid aut. 9,1 205 11 810 236 76 000 15 075 000,–
Hybrid AWD aut. 10,8 245 12 495 275 76 000 15 945 000,–

Q50S Sport Tech
Hybrid AWD aut. 10,8 245 13 853 543 76 000 17 670 000,–

MO D ELLEK ÁR AI

SZ E MÉLYRE SZ ABOT T SZ ERVI Z

Q50

O P CIO NÁLI S FEL SZ ERELT S ÉG EK ÁR AI

■ Alapfelszereltség
□ Feláras kiegészítő
– Nem rendelhető

Q
50

 P
re

m
iu

m

Q
50

S 
Sp

or
t

Q
50

S 
Sp

or
t 

Te
ch Nettó ár  

(ÁFA és 
regisztrációs 
adó nélkül)

Ajánlott bruttó 
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Ft Ft
Opciós csomagok

Üdvözlő csomag □ ■ ■ 354 331 450 000,–
–  Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS – Tyre Pressure  

Monitoring System) kerekenkénti nyomáskijelzéssel
–  Fűtött, elektromosan állítható és behajtható külső tükrök,  

hátramenet-szinkronizációval
–  I-Key könnyű beszállás és csomagtartó-nyitás funkcióval,  

bővített memóriával
–  Üdvözlővilágítás
–  Függőlegesen és tengelyirányban elektromosan állítható kormányoszlop
–  Elektromosan állítható első ülések memória funkcióval
–  Elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésen
Láthatóság csomag² □ □ ■ 299 213 380 000,–
–  Adaptív első fényszórórendszer (AFS – Adaptive Front-lighting System)
–  SmartBeam
–  Panoráma monitor (AVM – Around View Monitor)  

mozgásérzékelő rendszerrel és parkolássegítővel

Egyedi opciók
Elektromos működtetésű üveg napfénytető □ □ ■ 251 969 320 000,–
Metálfényezés □ □ □ 204 724 260 000,–
Különleges metálfényezés (Dynamic Sunstone Red – NBA) □ □ □ 337 795 429 000,–
18 colos ötküllős könnyűfém keréktárcsák, metálezüst színben, 
225/50RF18 95W defekttűrő abroncsokkal

□ – – 236 220 300 000,–

2  Csak a Üdvözlő csomagban kapható.

1   A bemutatott adatok hivatalos laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, és a járművek pontos jellemzőitől függően eltérőek. A bemutatott adatok  
jármű-összehasonlítási célokra szolgálnak, és nem feltétlenül tükrözik a valós használatkor tapasztalható vezetési eredményeket, mivel azok olyan  
tényezőkön alapulnak, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a járműterhelés és az autó nyilvántartásba vételét követően az autóba szerelt  
tartozékok. Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok kiszámítása az új WLTP teszt segítségével történik.  
A WLTP és NEDC adatok nem összehasonlíthatók. Csak az azonos műszaki eljárásokkal tesztelt gépjárművek üzemanyag-fogyasztási és  
a CO2-kibocsátási adatait hasonlítsa össze. A WLTP/NEDC teszteléssel kapcsolatos további információkért forduljon a kereskedőhöz, vagy  
keresse fel a infiniti.hu/wltp weboldalt.
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INFINITI Europe – a Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Svájc divíziója

Árlistánkban szereplő áraink Ft-ban értendők. A bruttó árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot 
tükrözi. A Gablini Premium Kft, az INFINITI autómárka magyarországi hivatalos képviselete, fenntartja a jogot a kiadványban szereplő járművek műszaki adatainak, 
termékleírásának, árának és alkalmazásának előzetes figyelmeztetés nélkül történő módosítására. A képek csak illusztrációk, melyek extra felszereltségeket 
tartalmazhatnak, a dokumentumban feltüntetett adatok, tények csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek.  
Az árlista 2019. október 1-től visszavonásig vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes, és kizárólag a 2019. október 1-től gyártott autókra vonatkozik.  
Az értékesítés és szolgáltatás részletes feltételeiről, kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy látogassa meg a infiniti.hu weboldalt.

Mint azt talán Ön is tudja, az INFINITI Europe 2020. márciusáig megszűnteti működését Európában. Ha többet szeretne megtudni arról, milyen hatással lehet ez 
a változás az új és meglévő INFINITI ügyfelekre, kérjük, látogason el a www.infiniti.hu/owners honlapra. Addig is, rendelésekre csak a meglévő készletekből van 
lehetőség (amíg a készlet tart).
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