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2 Dostępny w pakiecie multimedialnym
3 Wymagany pakiet podstawowy
4 Dostępny w pakiecie stylistycznym Café Teak

■ Wyposażenie standardowe
□ Dostępne jako opcja
– Niedostępne

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. 

 *  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.

US ŁUG I DO PA SOWAN E DO P OTR Z EB

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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Model Cena netto  
(bez VAT)

Cena brutto  
(z VAT)

PLN PLN
Pakiety opcji

Pakiet INFINITI InTouch2 □ – 6 533,65 8 036
–  System nawigacji INFINITI
–  Radio cyfrowe DAB
–  System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
Pakiet multimedialny □ ■ 8 742,11 10 753
–  Pakiet INFINITI InTouch
–  System audio Bose® Premium Sound System z dziesięcioma głośnikami
Pakiet bazowy □ ■ 5 724,90 7 042
–  Kamera cofania z przednimi i tylnymi czujnikami parkowania  

oraz z wyświetlaczem
–  Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa oraz tylna konsola  

centralna z nawiewem
–  Wycieraczki z czujnikiem deszczu
–  Podgrzewane przednie fotele
–  Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy
–  Regulacja kąta pochylenia siedziska fotela kierowcy
Pakiet „Zmysły”3 □ ■ 10 825,81 13 316
–  Reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją wysokości
–  System doświetlania zakrętów (AFS – Adaptive Front-lighting System)
–  Automatyczna regulacja wysokości wiązki światła
–  Inteligentny kluczyk (I-key — system otwierania drzwi i zapłonu silnika  

niewymagający użycia kluczyka)
–  Automatyczny asystent parkowania z panoramiczną kamerą 360°  

(AVM – Around View Monitor) i funkcją wykrywania ruchomych  
obiektów (MOD – Moving Object Detection)

–  Zewnętrzne klamki wykończone chromem
–  Ultradźwiękowy system alarmowy
–  Światła powitalne w lusterkach zewnętrznych
Pakiet „Szkło” □ □4 2.0t 3 731,71 4 590

–  Okno dachowe z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną
–  Przyciemniane szyby tylne

2.2d 4 292,73 5 280

Opcje pojedyncze
Lakier metalizowany □ □ 2.0t 2 665,84 3 279

2.2d 3 066,63 3 772
Dziewiętnastocalowe, pięcioramienne felgi aluminiowe,  
z oponami run-flat 235/45R19

– □ 2.0t 3 414,63 4 200
2.2d 3 927,99 4 831

Szacunkowe zużycie 
paliwa (WLTP)1

l/100 km

Emisja CO2

(WLTP)1

g/km

Cena netto  
(bez VAT)

Cena brutto  
(z VAT)

W cyklu mieszanym W cyklu mieszanym PLN PLN
LUXE

2.2d 7DCT AWD 7.0  –  6.9 183  –  181 127 799,03 157 193
LUXE TECH

2.0t 7DCT AWD 8.8  –  8.6 198  –  194 152 376,19 187 423

2.2d 7DCT AWD 7.2  –  7.0 189  –  183 158 054,49 194 407
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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 kwietnia 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).

Wydano: 1 kwietnia 2019 r. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. Nr referencyjny I2193QX30PLPLPL
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Model Cena netto  
(bez VAT)

Cena brutto  
(z VAT)

PLN PLN
Pakiet stylistyczny

Café Teak – □ 2.0t 2 934,10 3 609
–  Fotele skórzane Nappa w kolorze Chocolate z grafitowymi 

wstawkami i czarnymi przeszyciami
–  Pakiet „Szkło”
–  Lusterka zewnętrzne – satynowy chrom ze zintegrowanymi 

kierunkowskazami LED

2.2d 3 375,21 4 152

□ Dostępne jako opcja
– Niedostępne


