
Модель Колір Двигун
Спеціальна 

ціна*

Ексклюзивна 

пропозиція*
Infiniti Finance** Де придбати

QX50 2.0 4WD PURE
темно-коричневий 

металік
2.0 249 к.с. 1 299 560 1 199 990 0,01% на 36 мес продано

QX50 2.0 4WD PURE темно-синій металік 2.0 249 к.с. 1 299 560 0,01% на 36 мес Альфа Скайлайн (Харків)

QX50 2.0 4WD PURE білий 2.0 249 к.с. 1 299 560 0,01% на 36 мес ВІДІ-Ліберті (Київ)

QX50 2.0 4WD PURE
темно-коричневий 

металік
2.0 249 к.с. 1 299 560 0,01% на 36 мес Авто-Актив (Київ)

QX50 2.0 4WD PURE білий 2.0 249 к.с. 1 299 560 0,01% на 36 мес продано

QX50 2.0 4WD PURE темно-синій металік 2.0 249 к.с. 1 299 560 0,01% на 36 мес продано

Революційний кросовер QX50 в наявності на осоливих умовах

Информацію надано станом  на  01.12.2021

*Акція діє с 01.08 по 31.12.2021 у всіх офіційних дилерских салонах INFINITI на території України.  Ціни є рекомендованими. Прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний в якості документа, що встановлює зобов'язання компанії «Ніссан Мотор Україна». 
Устаткування і комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Зазначені ціни є рекомендованими ьез урахування доплати за колір метілк і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Infiniti в Україні. Для отримання інформації по остато чній ціні звертайтеся до офіційних 
дилерів Infiniti в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати ціну, специфі кації, зазначені в листівці, без попереднього повідомлення.
** Ви можете отримати кредит за програмою Infiniti Finance для придбання автомобіля Infiniti на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 36 місяців, перший внесок – 60% від вартості автомобіля, максимальна сума кред иту – 2 600 000 грн., процентна ставка – від 0,01% річних, 
одноразова комісія банку за видачу кредиту – 2,5% від суми кредиту, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. Обов'язкове придбання наступних послуг: страхування КАСКО та ОСЦПВ лише в погодженій (рекомендованій) за програмою страховій компанії. 
Реальна процентна ставка становить від 13,52% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 36 місяці за процентною ставкою 0,01% річних, перший внесок – 60% від вартості авто, ануїтетний графік погашення, страхування КАСКО – 5,83%, разова комісія за видачу кредиту – 2,5% від суми 
кредиту). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої 
території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінюва ти умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555 (дзвінки зі стаціонарних 
телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів – згідно тарифів операторів зв’язку). Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». 
Пропозиція діє на постійній основі.

INFINITI QX 50 PURE АВТОМОБІЛІ В НАЯВНОСТІ НА ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
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