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Egyedi opciók
Metálfényezés □ □ 192 913 245 000,–
19 colos, csiszolt, öt duplaküllős, könnyűfém keréktárcsák,  
235/45R19 defekttűrő abroncsokkal

– □ 275 590 350 000,–
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Nettó ár  
(ÁFA és 

regisztrációs  
adó nélkül)

Ajánlott bruttó 
fogyasztói ár

Ft Ft
Opciós csomagok

INFINITI InTouch csomag2 □ – 403 937 513 000,–
–  INFINITI navigációs rendszer
–  DAB digitális rádió
–  Közúti jelzőtábla felismerő
Multimédia csomag □ ■ 547 244 695 000,–
–  INFINITI InTouch csomag
–  Bose® Premium audiórendszer 10 hangszóróval
Esszenciális csomag □ ■ 357 480 454 000,–
–  Tolatókamera első és hátsó parkolóérzékelővel és kijelzővel
–  Automata, kétzónás légkondicionáló rendszer, hátsó középkonzollal
–  Esőérzékelő ablaktörlők
–  Fűthető első ülések
–  Elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésen
–  Vezetőülés-párna szögének beállítása
Érzékelés csomag3 □ ■ 620 472 788 000,–
–  Automata szintszabályozású LED-es fényszórók
–  Adaptív első fényszórórendszer (AFS – Adaptive Front-lighting System)
–  Intelligens Smart Beam fényszóró (automatikus fényszóró fel/le kapcsolás)
–  I-key (kulcs nélküli beléptető rendszer és motorindító gomb)
–  Automata parkolástámogató rendszer, panoráma monitorral (AVM – Around  

View Monitor) és mozgásérzékelő (MOD – Moving Object Detection) rendszerrel
–  Króm borítás a külső kilincseken
–  Ultrahangos riasztórendszer
–  Kilépő világítás az oldalsó visszapillantó tükrök aljába építve
Üveg csomag □ □4 262 204 333 000,–
–  Napfénytető elektromos árnyékolóval
–  Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtér-ablak

2 A multimédia csomag tartalmazza
3 Essential csomag szükséges hozzá
4 A Café Teak stíluscsomag tartalmazza

Stíluscsomagok
Café Teak
–  Csokoládébarna nappabőr ülések, grafitszürke betétekkel,  

fekete cérnával varrva
–  Üveg csomag
–  Szatén króm külső visszapillantó tükrök LED-es irányjelzővel

– □ 212 598 270 000,–

■ Alapfelszereltség
□ Feláras kiegészítő
– Nem rendelhető

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 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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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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Vegyes Vegyes Ft Ft Ft
LUXE

2.2d 7DCT AWD 7.0  –  6.9 183  –  181 8 345 591 185 000 10 783 900,-
LUXE TECH

2.0t 7DCT AWD 8.8  –  8.6 198  –  194 10 186 535 185 000 13 121 900,-

2.2d 7DCT AWD 7.2  –  7.0 189  –  183 10 135 354 185 000 13 056 900,-
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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. április 1-től visszavonásig vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes, és kizárólag a 2019. április 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).

Az árak 2019. április 1-től érvényesek. Referencia, I2191QX30PLHUHU


