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INFINITI Touring Assistance*

INFINITI Touring Assistance* stworzono, aby zaoferować Ci całkowity komfort i spokój ducha podczas podróżowania. Jeśli już się 
zdarzy, że będziesz potrzebował pomocy, nasi specjaliści ds. mobilności będą pod telefonem i dopilnują, abyś otrzymał indywidualną 
opiekę, a Twój samochód trafił do profesjonalistów niezależnie od pory dnia. Nie ma znaczenia nawet to, czy podróżujesz 
INFINITI, czy też innym samochodem.

Gwarancja i ubezpieczenie – oparte na zaufaniu*

Każdy z pojazdów INFINITI opuszcza naszą fabrykę z gwarancją najwyższej jakości. Gwarancja mechaniczna obejmuje 3 lata lub 
100 tys. km.** Przez 12 lat obowiązuje gwarancja na perforację w wyniku korozji, a przez 3 lata na wady lakieru. Model Q50 
z silnikiem Hybrydowym (HEV – Hybrid Electric Vehicle), objęty jest rozszerzoną gwarancją na 5 lat lub 100 tys. km, jednak tylko 
na elementy układu Hybrydowego (HEV).

 *  Więcej informacji na temat stosowanych warunków Inifiniti Touring Assistance oraz gwarancji i ubezpieczenia dostępnych jest na infiniti.pl
**  W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
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Pakiety opcji

Pakiet „Powitanie” □ 5 040,65 6 200

–  System monitorujący i pokazujący na wyświetlaczu poziom ciśnienia  
w poszczególnych oponach (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System) 

–  Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, z funkcją 
synchronizacji przy cofaniu

–  Inteligentny kluczyk I-Key z systemem Smart Access, funkcją otwierania  
bagażnika i poszerzoną pamięcią

– Oświetlenie zapraszające
–  Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości i oddalenia
–  Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci
–  Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy

Pakiet „Widoczność” 2 □ 4 308,94 5 300

–  System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive Front-lighting System)
–  Technologia Smart Beam
–  Panoramiczna kamera 360° (AVM – Around View Monitor) z czujnikami,  

funkcją wykrywania ruchomych obiektów (MOD – Moving Object Detection)  
i asystentem parkowania

Opcje pojedyncze
Lakier metalizowany □ 3 008,13 3 700
Specjalny lakier metalizowany (Dynamic Sunstone Red — NBA) □ 4 959,35 6 100
Osiemnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe  
w kolorze srebrnym z oponami run-flat 225/50RF18 95W

□ 3 333,33 4 100

2  Tylko w kombinacji z pakietem „Powitanie”.
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Hybrid AT 9,0 205 180 894,31 222 500
1   Wskazane wartości są oparte na wynikach oficjalnych testów laboratoryjnych i mają na celu umożliwienie porównania poszczególnych pojazdów. Zakresy 

wielkości odnoszą się do możliwych konkretnych specyfikacji opisanego pojazdu. Wartości te mogą nie odzwierciedlać wyników w rzeczywistym ruchu 
drogowym, które zależą od czynników takich jak warunki pogodowe, obciążenie pojazdu oraz akcesoria wybrane po rejestracji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 
zostały obliczone za pomocą nowej metody testowana WLTP. W celu uzyskania informacji o testach WLTP/NEDC, skontaktuj się ze swoim dealerem lub 
odwiedź stronę infiniti.pl/wltp.
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INFINITI Europe, Oddział Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Szwajcaria

Informacje dotyczące konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i ich części w zakresie przydatności do odzysku i recyklingu; zgodnego z wymaganiami 
ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych 
czynności związanych z demontażem pojazdu; rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu 
przepisów o odpadach; postępu dokonanego w dziedzinie możliwości osiągania przez pojazd zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska poziomu odzysku 
i recyklingu znajdują się na stronie infiniti.pl. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN). Są to ceny brutto i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek 
akcyzowy. Niniejszy cennik zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Firma INFINITI Europe zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku 
bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane  
są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów 
dostępne są na stronie internetowej infiniti.pl

Jak Państwo zapewne wiedzą, INFINITI Europe zaprzestanie prowadzenia działalności w Europie do marca 2020 r. Więcej informacji o tym, jak może to 
wpłynąć na nowych i obecnych klientów INFINITI, można znaleźć na stronie www.infiniti.pl/owners. Do tego czasu można składać zamówienia wyłącznie na 
dostępne produkty (do wyczerpania zapasów).
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