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EMPOWER  
THE DRIVE

GEDREVEN DOOR INNOVATIE
Ons gemeenschappelijke gedachtegoed leidt ons in één richting: vooruit. Bij INFINITI resulteert deze  

toewijding in gloednieuwe, innovatieve technologieën die het menselijke potentieel hebben vergroot door  
de mens meer mogelijkheden te bieden. Door u op de eerste plaats te zetten, helpen wij onszelf verder.

Wij zijn zoals u. We verleggen graag onze grenzen. Hoewel anderen het voldoende 
vinden om steeds betere auto's te maken, willen wij graag verder gaan dan dat: 

we willen auto's ontwerpen waarmee het menselijk vermogen op de proef wordt 
gesteld. We ontwikkelen technologie die de zintuigen stimuleert en creëren 

prachtige ontwerpen voor een respons en prestaties waardoor u helemaal opleeft. 
We zetten ideeën om in realiteit zodat u een fijnere rijervaring heeft.

DE TURBOMOTOR MET VARIABELE COMPRESSIE 
VAN INFINITI De INFINITI turbomotor met 

variabele compressie beschikt over gloednieuwe 
ingebouwde-verbrandingsmotortechnologie en 

wordt beschikbaar in toekomstige generaties 
INFINITI voertuigen. Dit is de eerste productieklare 

motor waarin de compressieverhouding continu 
wordt aangepast om het vermogen en de efficiëntie 

te optimaliseren. Het multilinksysteem wordt onder 
spanning gezet om de druk te verlagen wanneer er 

meer PK nodig is en de spanning wordt verlaagd 
om de druk te verhogen wanneer er zuinigheid is 

gewenst. Kom daarom regelmatig terug voor het 
laatste nieuws!

2005

2011

2013

2008

2014

LANE DEPARTURE WARNING* Bij Lane Departure 
Warning wordt gebruikgemaakt van een camera om 
wegmarkeringen in de gaten te houden. U ontvangt 
een waarschuwing (een hoorbaar geluidssignaal) 
wanneer u ongewenst uit de rijbaan beweegt terwijl 
u geen richtingaanwijzer had ingeschakeld.

BLIND SPOT INTERVENTION®* Zie meer dankzij Blind 
Spot Intervention®. U ontvangt een waarschuwing 
wanneer een voertuig in de dode hoek wordt 
gedetecteerd. De auto reageert en helpt u bij het 
voorkomen van een botsing.

BACKUP COLLISION INTERVENTION* Deze visionaire 
technologie waarschuwt u wanneer er grote stilstaande 
voorwerpen in de weg staan of wanneer iets achter 
u beweegt als u achteruit wil rijden. Om een botsing 
te voorkomen kan het systeem zelfs voor u remmen.

AROUND VIEW® MONITOR* Vier camera's en één 
virtueel 360° beeld van bovenaf bieden u een betere 
parkeerervaring. U wordt gewaarschuwd als er 
bewegende of stilstaande voorwerpen in de buurt zijn.

DIRECT ADAPTIVE STEERING®* Met 1000 
aanpassingen per seconde wijzigt Direct Adaptive 
Steering® continu uw stuurprestaties om ongewenste 
trillingen weg te filteren.

PREDICTIVE FORWARD COLLISION WARNING*  
Uw INFINITI kan niet alleen het voertuig recht voor 
u in de gaten houden, maar ook het voertuig dáárvoor. 
Als het systeem een potentieel gevaar detecteert, 
geeft het een zichtbare en hoorbare waarschuwing.

*  Beschikbaar op geselecteerde modellen. Zie de achterkant voor meer informatie  
over rijhulpfuncties.

BINNENKORT 
BESCHIKBAAR



ONEINDIG POTENTIEEL
Wij vinden dat alle bestuurders beschikken over ongekend veel mogelijkheden. Om uit te blinken. Om zo ver te rijden als de auto toelaat. 

Deze aspiraties nemen concrete vormen aan in de INFINITI Q30, waarmee u zich dankzij de indrukwekkende lijnen en gedurfde verhoudingen 
onderscheidt van de rest en invulling geeft aan uw eigen stijl. Met intelligente technologieën voor betere prestaties bent u elke weg de baas. 

Stel de Q30 van uw dromen samen. Met elke selectie bent u één stap dichter bij uw realiteit. Uw visie. 

KLEUREN EXTERIEUR

INFINITI heeft erop toegezien dat de gepresenteerde kleurstalen in dit document de kleuren van de daadwerkelijke auto’s zo dicht mogelijk benaderen. Kleurstalen kunnen enigszins afwijken als gevolg van het drukproces en afhankelijk van of u de brochure bekijkt bij daglicht 
of kunstmatig licht. Bezoek uw INFINITI center om de daadwerkelijke kleuren te bekijken. 
1 Tegen extra kosten beschikbaar.

ZIEN EN GEZIEN WORDEN MET HET 
DESIGN Menselijke ogen vormden de inspiratie voor 
de vorm van de led-koplampen en achterlichten. Deze 
weerspiegelen de iconische stijl van INFINITI vanuit 
elke invalshoek.*

VOORTGEDREVEN DOOR DESIGN De stijlvolle, 
karakteristieke flair van de INFINITI Q30 is al uniek 
op zich, maar het Sport model laat zich pas echt 
van zijn scherpe kant zien. Agressieve openingen 
en hoeken definiëren de voorkant van de Q30 Sport, 
die zijn gelijke moet erkennen in de onmiskenbare 
achterbumper met geïntegreerde, chromen 
uitlaatpijpen.
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18-INCH LICHTMETALEN VELGEN MET 5 DUBBELE SPAKEN MET 235/50R18-BANDEN

LICHTMETALEN 19-INCH VELGEN MET 5 DUBBELE SPAKEN, 235/45R19 ‘RUN-FLAT’-BANDEN1GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 19-INCH VELGEN MET 5 DUBBELE SPAKEN EN PAARSE ACCENTEN, 
235/45R19 ‘RUN FLAT’-BANDEN1

GEPOLIJSTE LICHTMETALEN 18-INCH VELGEN MET 5 DUBBELE SPAKEN, 235/50R18-BANDEN1

VERSCHILLENDE VELGEN

*  Beschikbaar op geselecteerde modellen. 



KLEUREN INTERIEUR INTERIEURACCENTEN

INFINITI heeft erop toegezien dat de gepresenteerde kleurstalen in dit document de kleuren van de daadwerkelijke auto’s zo dicht mogelijk benaderen. Kleurstalen kunnen enigszins afwijken als gevolg van het drukproces en afhankelijk van of u de brochure bekijkt bij daglicht 
of kunstmatig licht. Bezoek uw INFINITI center om de daadwerkelijke kleuren te bekijken. 
1 Tegen extra kosten beschikbaar.

ONDERSCHEID U UPGRADE UW MOGELIJKHEDEN

KLAAR VOOR DE TOEKOMST Wat morgen ook in 
petto heeft, u weet dat u er klaar voor bent. De Q30 
heeft een brede, vierkante kofferbak die in- en uitladen 
ongelooflijk gemakkelijk maakt. Door de achterklep te 
openen, heeft u directe toegang tot bagageruimte.* De 
60/40 neerklapbare achterbank zorgt voor nóg meer 
opslagruimte. Een skiluik in het midden bij de LUXE 
TECH en SPORT TECH modellen biedt ruimte voor 
ski’s of voor die lamp die u zo graag wilde hebben.*

EEN UITING VAN UW INDIVIDUALITEIT Aan de 
binnenkant van de Q30 weerspiegelt een keur aan 
speciale kleurenthema’s een gloednieuwe mindset. 
Kies tussen de premium uitstraling van uitnodigend 
graphite leer, het natuurlijke uiterlijk van wheat leer, 
of ga voor een nóg sfeervoller interieur met de 
moderne kleurencombinaties uit het beschikbare 
Gallery White Style Pack.

VANUIT ELKE HOEK Kies voor het Sensory Pack en 
beleef een geheel nieuwe perceptie van datgene 
rondom u heen. De Around View® Monitor met 
Moving Object Detection en het Front and Rear 
Sonar System* bieden een beter zicht in krappe 
ruimten en zorgen ervoor dat u weet wat u doet. 
Dankzij de vier camera’s en het virtuele overzicht 
van 360° van bovenaf kunt u beter parkeren. U 
wordt gewaarschuwd wanneer er in de buurt een 
bewegend object wordt gedetecteerd.*

PARKEER MET HET GROOTSTE GEMAK Parkeer 
moeiteloos met het Sensory Pack. Intelligent Park Assist 
is een primeur van INFINITI en gebruikt een combinatie 
van 12 sensoren om een parkeerplek te detecteren die 
groot genoeg is voor uw Q30. Activeer de versnellingspook, 
druk op een bevestigingsknop en gebruik het gas- en 
rempedaal. Uw auto verplaatst zichzelf op soepele 
wijze en kan achteruit inparkeren in een hoek van 45° 
of fileparkeren op uw favoriete plekje bij het café.*

Hoe gaat uw Q30 eruitzien? Gemaakt om uit te dagen, 
met gewaagde ideeën voor gedreven mensen. Kies een 
interieur dat net zo uniek is als uzelf. Verg het uiterste 
van de nieuwste technologie en verander uw perceptie. 
Wat een premium 5-deurs allemaal te bieden heeft. 
Wat een krachtig statement u kunt maken.
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*  Beschikbaar op geselecteerde modellen. Zie de achterkant voor meer informatie  
over rijhulpfuncties.



• Start-stopsyteem
• Roetfilter (DPF) (alleen dieselmotoren)
• Variabele stuurbekrachtiging
• Schakelflippers (alleen voor transmissie met dubbele 

koppeling)
• Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force 

Distribution (EBD), Traction Control System (TCS) en 
Vehicle Dynamic Control (VDC)

• Bandenspanningscontrolesysteem met waarschuwing 
(TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)

• Hill Start Assist
• Adaptive Brake Assist
• Elektronische parkeerrem
• Startonderbreker
• Centrale deurvergrendeling
• Zeven airbags (bestuurder en passagier, zijairbags voorin 

voor borst- en bekkenbescherming, gordijnairbags over 
volle lengte van interieur en knieairbag voor bestuurder) 

• Herinnering voor veiligheidsgordels voor-en achterin
• Forward Collision Warning & Stop
• Verwarmde ruitenvloeistofreservoirs voor voorruit
• 18-inch lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken met 

235/50R18-banden
• Dubbele vierkante uitlaat met chroom afwerking
• Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
• Buitenspiegels in carrosseriekleur met LED-

knipperlichten1

• Zwart gelakte wielkasten
• Zwart gelakte zijdorpels
• Raamafwerking in Satin Chrome
• Automatisch inschakelende verlichting
• Standaardlak
• LED-dagrijlichten
• LED-combinatielampen achter
• Mistlampen achter
• Halogeen-koplampen
• INFINITI drive mode selector (alleen met DCT)
• Infotainmentsysteem met touchscreen (LCD VGA 7”)
• Spraakherkenningssysteem
• Bluetooth®-audiostreaming met 

telefoonboekfunctionaliteit
• Handmatige airconditioning in één zone
• Elektrische ramen voor en achter met sneltoets
• Net voor voetruimte passagier voorin
• Armsteun voor
• Verlichte make-upspiegels (bestuurder en voorste 

passagier)
• 12V-aansluitingen in de voorste en achterste 

middenconsole

• Active Noise Cancellation (ANC) voor 2.2d motor
• AM/FM-audiosysteem met CD-speler
• Audiosysteem met 6 luidsprekers
• Drie USB-poorten met smartphone- en iPod-connectiviteit
• Multifunctioneel stuurwiel
• met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop
• Handmatig verstelbare stuurkolom
• Kunstlederen dashboardafwerking 
• Interieurafwerking met zwarte lak
• Stoffen stoelbekleding
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• 2/3-1/3 neerklapbare achterbankleuning
• ISOFIX-bevestigingspunten achterin
• Bandenreparatiekit2

Individuele opties:  11

 Inclusief alle Q30 PURE kenmerken, plus: 
• Lane Departure Warning (LDW)
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch dimmende buitenspiegel (bestuurderszijde)
• Cruisecontrol
• Snelheidsbegrenzer
• Parkeersensoren achter
• Verwarmde en elektrisch bedienbare buitenspiegels
• LED-mistlampen voor

Optionele pakketten:  1  2  3  4  5  7
Individuele opties:  11

 Inclusief alle Q30 LUXE kenmerken, plus: 
• Blind Spot Warning (BSW)
• Intelligent Cruise Control (ICC)
• Omgevingsverlichting
• Aluminium stootplaten
• Bekleding van het dak in zwart textiel
• Nappaleren stoelbekleding3

• Elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie
• Elektrisch verstelbare lendensteun voorpassagiersstoel
• Sleutel met geheugen voor de stand van de bestuurdersstoel
• In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel
• Verstelling van het kussen van de passagiersstoel
• Middenarmsteun achter met bekerhouder
• Skiluik

Standaardpakketten:  2  3  4  
Optionele pakketten:  5  9
Individuele opties:  10  11  12

 Inclusief alle Q30 PURE kenmerken, plus: 
• Sportremmen (alleen 2.0t- en 2.2d-motoren)
• Sportonderstel (alleen 2.0t- en 2.2d-motoren)
• Parkeersensoren achter
• Lane Departure Warning (LDW)
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch dimmende buitenspiegel (bestuurderszijde)
• Cruisecontrol
• Snelheidsbegrenzer
• Lichtmetalen 19-inch velgen met 5 dubbele spaken, 

235/45R19 ‘run-flat’-banden
• Dubbele vierkante uitlaat met chroom afwerking
• In carrosseriekleur gespoten zijdorpels
• grille voor sport-design
• Voorbumper, Sport-design
• Diffusor in Sport-design voor achterbumper
• LED-mistlampen voor
• Zwarte buitenspiegels met LED-knipperlichten
• Verwarmde en elektrisch bedienbare buitenspiegels

Optionele pakketten::  1  2  3  4  5  6  8
Individuele opties:  11

 Inclusief alle Q30 SPORT kenmerken, plus: 
• Blind Spot Warning (BSW)
• Intelligent Cruise Control (ICC)
• Omgevingsverlichting
• Multifunctioneel stuurwiel met platte onderkant
• Bekleding van het dak in zwart textiel
• Aluminium stootplaten
• Aluminium pedalen
• Voorstoelen met sport-design en geïntegreerde hoofdsteun
• Nappaleren stoelbekleding
• Elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie
• Elektrisch verstelbare lendensteun voorpassagiersstoel
• Sleutel met geheugen voor de stand van de 

bestuurdersstoel
• In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel
• Verstelling van het kussen van de passagiersstoel
• Middenarmsteun achter met bekerhouder
• Skiluik

Standaardpakketten:  2  3  4  
Optionele pakketten:  5
Individuele opties:  11  12

 Sensory pack
• LED-koplampen met automatische hoogteregeling
• Adaptive Front-lighting System (AFS)
• Smart beam (automatische aanpassing positie lampen)
• I-key (keyless entry-systeem en startknop voor de motor)
• Automatische parkeerhulp met  Around View Monitor 

(AVM) en Moving Object Detection (MOD)
• Verchroomde deurgrepen aan de buitenkant
• Ultrasoon alarmsysteem
• Verlichting in de buitenspiegels 

Voor dit pack is het volgende vereist 3

 Glass pack
• Glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering
• Privacyglas in achterramen en achterklep 

 Sport Design pack
• Voorstoelen met sport-design en geïntegreerde hoofdsteun
• Gedeeltelijk suède en gedeeltelijk kunstlederen 

stoelbekleding

4

5

6

 INFINITI InTouch pack
• INFINITI-navigatiesysteem
• Digitale radio (DAB)
• Herkenningssysteem voor verkeersborden

 Multimedia pack
• INFINITI InTouch pack
• Bose® Premium audiosysteem met 10 luidsprekers 

 Essential pack
• Achteruitrijcamera met parkeersensoren voor en achter 

met display
• Automatische airconditioning met klimaatcontrole met 

twee temperatuurzones en ventilatieopeningen op de 
middenconsole achter

• Regensensor
• Verwarmde voorstoelen
• Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
• Verstelling van het kussen van de bestuurdersstoel 

1

2

3

LUXE

AFWERKINGSNIVEAUS, PAKKETTEN EN OPTIES
PURE LUXE TECH SPORT SPORT TECH

PAKKETTEN EN OPTIES

• Bekleding van het dak in zwart textiel
• Multifunctioneel stuurwiel met platte onderkant
• Aluminium pedalen 

Niet leverbaar in combinatie met 8

 City Black (voor LUXE)
• Gepolijste lichtmetalen 18-inch velgen met 5 dubbele 

spaken, 235/50R18-banden
• Essential pack
• Glass pack
• Buitenspiegels in Satin Silver met LED-knipperlichten
• Gedeeltelijk suède en gedeeltelijk kunstlederen 

stoelbekleding met paarse stiksels
• Aluminium stootplaten
• Contactsleutel met paars inlegstuk 

 City Black (voor SPORT)
• Gepolijste lichtmetalen 19-inch velgen met 5 dubbele 

spaken en paarse accenten, 235/45R19 ”run flat”-
banden

7

8

• Essential pack
• Glass pack
• Voorstoelen met sport-design en geïntegreerde 

hoofdsteun
• Gedeeltelijk suède en gedeeltelijk kunstlederen 

stoelbekleding met paarse stiksels
• Multifunctioneel stuurwiel met platte onderkant
• Aluminium pedalen
• Buitenspiegels in Satin Silver met LED-knipperlichten
• Bekleding van het dak in zwart textiel
• Contactsleutel met paars inlegstuk
• Aluminium stootplaten 

Niet leverbaar in combinatie met 6

 Gallery White
• Gepolijste lichtmetalen 18-inch velgen met 5 dubbele 

spaken, 235/50R18-banden
• Witte nappaleren stoelen met grafietkleurige 

inzetstukken en rode stiksels
• Glass pack

9

• Buitenspiegels in Satin Silver met LED-knipperlichten
• Contactsleutel met rood inlegstuk

  Lichtmetalen 19-inch velgen met 5 dubbele spaken, 
235/45R19 ‘run-flat’-banden 

  Metallic lak

 Dakrails in Satin Chrome
 Niet leverbaar in combinatie met 9

10

11

12

1  Niet leverbaar met style packs City Black of Gallery White.
2  Niet leverbaar met 19-inch ”run-flat”-banden.
3  Alleen met lederen interieur in de kleur Wheat.

Zie de achterkant voor meer informatie over rijhulpfuncties.



TECHNISCHE GEGEVENS
1.6t MT 1.6t DCT 2.0t DCT 2.0t DCT AWD 

MOTOR
Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine
Cilinders 4 4 4 4
Cilinderinhoud (cc) 1.595 1.595 1.991 1.991
Kleppen DOHC DOHC DOHC DOHC
Inlaatsysteem Directe injectie Directe injectie Directe injectie Directe injectie
Uitlaatsysteem Eén Eén Dubbel uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem
Vermogen 90 kW (122 pk) bij 5.000 tpm 115 kW (156 pk) bij 5.300 tpm 155 kW (211 pk) bij 5.500 tpm 155 kW (211 pk) bij 5.500 tpm
Koppel 200 Nm bij 1.250–4.000 tpm 250 Nm bij 1.250–4.000 tpm 350 Nm bij 1.200–4.000 tpm 350 Nm bij 1.200–4.000 tpm
Transmissie Handgeschakelde zesversnellingsbak Zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (DCT) Zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (DCT) Zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (DCT)
Aandrijving en wielen Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving Vierwielaandrijving
Emissions Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h) 200 215 235 230
0–100 km/u (s) 9,4 8,9 7,2 7,3
Geschat verbruik1

18
” 

in
ch

w
ie

le
n Stad (l/100 km) / (km/l) 8,8 / 11,3 8,2 / 12,1 - 9,4 / 10,6

Snelweg (l/100 km) / (km/l) 5,8 / 17,2 5,5 / 18,2 - 6,3 / 15,8

Gecombineerd (l/100 km) / (km/l) 6,9 / 14,5 6,5 / 15,3 - 7,4 / 13,5

18
” 

in
ch

w
ie

le
n Stad (l/100 km) / (km/l) - 8,3 / 12,0 9,2 / 10,8 9,6 / 10,4

Snelweg (l/100 km) / (km/l) - 5,6 / 17,8 5,9 / 16,9 6,5 / 15,3

Gecombineerd (l/100 km) / (km/l) - 6,6 / 15,1 7,1 / 14,0 7,6 / 13,1

CO2 emissions1 (g/km) 18" / 19" wheels 158 / – 148 / 151 – / 162 170 / 173

VERMOGEN EN GEWICHT
Leeggewicht2 (kg) Pure 1.493 / Luxe 1.507 Pure 1.524 / Luxe 1.538 / Luxe Tech 1.564 

Sport 1.542 / Sport Tech 1.567
Sport 1.562 Luxe Tech 1.644 / Sport Tech 1.650

Maximaal aanhangergewicht (ongeremd/geremd) (kg) 700 / 1.200 700 / 1.400 730 / 1.500 750 / 1.800
Laadvolume (liter) 430 430 430 430
Capaciteit brandstoftank (liter) 50 50 50 56

AFMETINGEN
Exterieur

Weerstandscoëfficiënt Pure 0,32 / Luxe 0,33 Pure 0,33 / Luxe 0,35 / Luxe Tech 0,35 
Sport 0,35 / Sport Tech 0,35

Sport 0,35 Luxe Tech 0,35 / Sport Tech 0,35

Totale lengte (mm) 4.425 4.425 4425 4425
Totale breedte zonder spiegels/met spiegels (mm) 2.083 / 1.805 2.083 / 1.805 2.083 / 1.805 2.083 / 1.805
Totale hoogte zonder dakrails (mm) 1.495 1.495 (Sport: 1.475) Sport: 1475 1495 (Sport: 1475)
Wielbasis (mm) 2.700 2.700 2.700 2.700

1  Nieuwe auto’s zijn per type goedgekeurd onder de wereldwijde geharmoniseerde “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (WLTP), een realistischere testmethode om het brandstofgebruik en CO2-uitstoot te meten. Het weergegeven brandstofverbruik 
(kilometer per liter – L:km) en de CO2-cijfers worden verkregen uit laboratoriumtesten in overeenstemming met de huidige EU wetgeving en zijn bedoeld als vergelijkingsmateriaal tussen voertuigen. Het brandstofverbruik en de CO2-cijfers worden bepaald op basis 
van een standaarduitrusting. Het is mogelijk dat de het brandstofverbruik en de CO2-cijfers niet overeenkomen met de werkelijke (rij)resultaten. Optionele apparatuur, onderhoud, rijgedrag alsmede het weer en externe factoren kunnen van invloed zijn op de officiële 
resultaten. De cijfers zijn bepaald in het kader van de nieuwe WLTP-testcyclus en voor de vergelijking terugvertaald naar een vergelijkbare NEDC-waarde.

2  De genoemde getallen zijn in overeenstemming met Richtlijn 92/21/EC, versie 95/48/EC (leeggewicht met 90 % gevulde tank, 68 kg voor de bestuurder en 7 kg voor bagage) voor standaard gespecificeerde voertuigen. Optionele uitrusting of accessoires kunnen dit 
getal verhogen.

Zoals u wellicht weet, zal INFINITI Europe zijn activiteiten in Europa in maart 2020 beëindigen. Ga naar www.infiniti.nl/eigenaars (NL),  www.infiniti.be/eigenaars (B) voor meer informatie over de impact die dit zal hebben op nieuwe en bestaande INFINITI-klanten.  
In de tussentijd kunnen er alleen orders uit bestaande voorraad geplaatst worden (zolang de voorraad strekt).



TECHNISCHE GEGEVENS
2.2d DCT 2.2d DCT AWD 

MOTOR
Brandstof Diesel Diesel 
Cilinders 4 4
Cilinderinhoud (cc) 2.143 2.143
Kleppen DOHC DOHC
Inlaatsysteem Common-rail Directe Inspuiting (CDI) Common-rail Directe Inspuiting (CDI)
Uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem
Vermogen 125 kW (170 pk) bij 3.400–4.000 tpm 125 kW (170 pk) bij 3.400–4.000 tpm
Koppel 350 Nm bij 1.400–3.400 tpm 350 Nm bij 1.400–3.400 tpm
Transmissie Zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (DCT) Zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (DCT)
Aandrijving en wielen Voorwielaandrijving Vierwielaandrijving
Emissions Euro 6c Euro 6c

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h) 220 215
0–100 km/u (s) 8,3 8,5
Geschat verbruik1

18
” 

in
ch

w
ie

le
n Stad (l/100 km) / (km/l) 6,2 / 16,1 6,8 / 14,7

Snelweg (l/100 km) / (km/l) 4,9 / 20,4 5,2 / 19,2

Gecombineerd (l/100 km) / (km/l) 5,4 / 18,5 5,8 / 17,2

19
” 

in
ch

w
ie

le
n Stad (l/100 km) / (km/l) 6,4 / 15,6 7,1 / 14,0

Snelweg (l/100 km) / (km/l) 5,2 / 19,2 5,3 / 18,8

Gecombineerd (l/100 km) / (km/l) 5,6 / 17,6 6,0 / 16,6

CO2 uitstoot1 (g/km) 18" / 19" wheels 142 / 148 154 / 157

VERMOGEN EN GEWICHT
Leeggewicht2 (kg) Pure 1.615 / Luxe 1.630 

Sport 1.637
Luxe Tech 1.709 / Sport Tech 1.716

Maximaal aanhangergewicht (ongeremd/geremd) (kg) 750 / 1.500 750 / 1.800
Laadvolume (liter) 430 430
Capaciteit brandstoftank (liter) 50 56

AFMETINGEN
Exterieur

Weerstandscoëfficiënt Pure 0,32 / Luxe 0,32 / Sport 0,33 Luxe Tech 0,34 / Sport Tech 0,34
Totale lengte (mm) 4.425 4.425
Totale breedte zonder spiegels/met spiegels (mm) 2.083 / 1.805 2.083 / 1.805
Totale hoogte zonder dakrails (mm) 1.495 (Sport: 1.475) 1.495 (Sport: 1.475)
Wielbasis (mm) 2.700 2.700

1  Nieuwe auto’s zijn per type goedgekeurd onder de wereldwijde geharmoniseerde “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (WLTP), een realistischere testmethode om het brandstofgebruik en CO2-uitstoot te meten. Het weergegeven brandstofverbruik 
(kilometer per liter – L:km) en de CO2-cijfers worden verkregen uit laboratoriumtesten in overeenstemming met de huidige EU wetgeving en zijn bedoeld als vergelijkingsmateriaal tussen voertuigen. Het brandstofverbruik en de CO2-cijfers worden bepaald op basis 
van een standaarduitrusting. Het is mogelijk dat de het brandstofverbruik en de CO2-cijfers niet overeenkomen met de werkelijke (rij)resultaten. Optionele apparatuur, onderhoud, rijgedrag alsmede het weer en externe factoren kunnen van invloed zijn op de officiële 
resultaten. De cijfers zijn bepaald in het kader van de nieuwe WLTP-testcyclus en voor de vergelijking terugvertaald naar een vergelijkbare NEDC-waarde.

2  De genoemde getallen zijn in overeenstemming met Richtlijn 92/21/EC, versie 95/48/EC (leeggewicht met 90 % gevulde tank, 68 kg voor de bestuurder en 7 kg voor bagage) voor standaard gespecificeerde voertuigen. Optionele uitrusting of accessoires kunnen dit 
getal verhogen.

Zoals u wellicht weet, zal INFINITI Europe zijn activiteiten in Europa in maart 2020 beëindigen. Ga naar www.infiniti.nl/eigenaars (NL),  www.infiniti.be/eigenaars (B) voor meer informatie over de impact die dit zal hebben op nieuwe en bestaande INFINITI-klanten.  
In de tussentijd kunnen er alleen orders uit bestaande voorraad geplaatst worden (zolang de voorraad strekt).

PURE / 
LUXE /
SPORT

LUXE  
CITY BLACK LUXE TECH

LUXE TECH 
GALLERY 

WHITE

SPORT 
DESIGN 

PACK

SPORT  
CITY BLACK

SPORT 
TECH

AFWERKING Textiel Suède en 
kunstleer Leder Nappaleder Nappaleder Textiel Suède en 

kunstleer Nappaleder

Kleuren interieur (code) Graphite (G) Graphite (G) Graphite (G) Wheat (P) Pure white (G) Graphite (G) Graphite (G) Graphite (G)

EXTERIOR COLOURS Code Type
Black Obsidian KH3 Effen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Metallic

□ □ □ □ □ □ □ □
Blade Silver KY0 □ □ □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □ □
Pearl Black Z11 □ □ □ □ □ □ □ □
Magnetic Red NAJ □ □ □ □ □ □ □ □
Chestnut Bronze  CAN □ □ □ □ □ □ □ □
Ink Blue RBN □ □ □ □ □ □ □ □

DAK
Kiezelkleurig textiel ■ ■ – – – – – –
Zwart textiel – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

INTERIEURACCENTEN
Zwart gelakt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 ■ Standard  □ Optioneel  – Niet leverbaar

KLEUREN & BEKLEDING

BESCHIKBAARHEID MODEL/MOTOR
2.2d DCT 2.2d DCT AWD 1.6t MT 1.6t DCT 2.0t DCT 2.0t DCT AWD

PURE √ √ √
LUXE √ √ √ √
LUXE TECH √ √ √
SPORT √ √ √
SPORT TECH √ √ √

Alle maten zijn uitgedrukt in mm.

1.805 4.425

2.700

1.495

(Sport 1.475)





DISCLAIMERS

INFINITI Europe, Division de Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Zwitserland

Deze brochure is alleen bedoeld voor algemene beschrijvingen en informatieve doeleinden. Dit document kan worden gewijzigd en mag niet worden opgevat als een aanbieding, verklaring of garantie (impliciet of expliciet) van INFINITI Europe. Geïnteresseerden moeten voordat 
ze een beroep doen op deze brochure om een aankoopbeslissing te nemen, contact opnemen met het INFINITI Center om de nauwkeurigheid van de hierin opgenomen informatie te verifiëren en na te gaan in welke mate de informatie van toepassing is op een specifieke auto. 
INFINITI Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen, apparatuur, specificaties en modellen, en modellen en apparatuur uit productie te nemen. Vanwege de doorlopende 
ontwikkeling van producten en andere factoren die voorafgaan aan of volgen op de productie, kunnen de daadwerkelijke auto, materialen en specificaties afwijken van de informatie in deze brochure. Sommige auto’s zijn afgebeeld met optionele apparatuur. Bekijk voor de 
volledigheid altijd de daadwerkelijke auto. Beschikbaarheid en levertijden voor bepaalde modellen of apparatuur kunnen variëren. Specificaties, opties en accessoires kunnen afwijken in andere landen. Neem contact op met uw INFINITI Center voor aanvullende informatie over 
beschikbaarheid, opties of accessoires. 

*Alleen beschikbaar op geselecteerde modellen.

Informatie over rijhulpfuncties (beschikbaar voor geselecteerde voertuigen): Forward Collision Warning en stop zijn bedoeld om u te waarschuwen voordat er een botsing plaatsvindt. Deze functies kunnen botsingen niet voorkomen en betekenen niet dat u niet verantwoord 
hoeft te rijden. Mogelijk geven ze onder bepaalde omstandigheden geen waarschuwing of wordt er niet geremd. Er zijn snelheidsbeperkingen en andere beperkingen van kracht. Neem altijd de aanbevolen snelheid in acht. Blind Spot Warning vormt geen vervanging voor het 
correct wisselen van rijbaan. Het systeem voorkomt geen contact met andere voertuigen en voorkomt geen ongelukken. Mogelijk wordt niet elk voertuig of object om u heen gedetecteerd. Intelligent Park Assist, Around View Monitor met Moving Object Detection en Front 
and Rear Sonar System kan dode hoeken niet volledig voorkomen en detecteert mogelijk niet elk object. Er zijn snelheidsbeperkingen en andere beperkingen van kracht. Neem altijd de aanbevolen snelheid in acht. Sommige systemen (zoals Moving Object Detection) werken 
bij snelheden tot maximaal 8 km/u. Intelligent Cruise Control voorkomt geen botsingen en geeft geen waarschuwingen. Dit systeem helpt onder bepaalde omstandigheden bij het handhaven van de afstand ten opzichte van het voertuig voor u. Bedoeld voor beperkt remmen. 
Wanneer u de rem niet intrapt, kan er een ongeval ontstaan. Lane Departure Warning werkt alleen als de rijbaanmarkeringen duidelijk zichtbaar zijn. Mogelijk worden de wegmarkeringen op bepaalde wegen of bij bepaalde weers- of rijomstandigheden niet gedetecteerd. Het 
systeem voorkomt geen ongevallen of controleverlies. Er zijn snelheidsbeperkingen en andere beperkingen van kracht. Neem altijd de aanbevolen snelheid in acht. Intelligent Cruise Control voorkomt geen botsingen en geeft geen waarschuwingen. Bedoeld voor beperkt 
remmen. Wanneer u de rem niet intrapt, kan er een ongeval ontstaan.

BELANGRIJK: vertrouw nooit volledig op de rijhulpmiddelen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om altijd de controle over de auto te houden. Hulpmiddelen voor bestuurders voorkomen geen ongevallen of controleverlies.  Controleer altijd uw omgeving en kijk 
achterom voordat u uw auto in beweging zet of van rijbaan wisselt. Er zijn verschillende snelheidsbeperkingen en andere beperkingen van kracht.

INFINITI of het handboek voor meer informatie over alle functies.

iPod is een geregistreerd handelsmerk van Apple, Inc. Bose is een geregistreerd handelsmerk van Bose Corporation. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. INFINITI gebruikt de merken onder licentie.

Voor EU: Milieu-informatie: brandstofverbruik 7,7 – 5,4 l/100 km, (13 - 18,5 km/l), CO2 uitstoot 176 – 142 g/km.

De vermelde verbruiks- en uitstootgegevens worden verkregen van laboratoriumtests en zijn bedoeld om auto’s te vergelijken. Ze geven mogelijk niet de werkelijke praktijkresultaten weer. Optionele apparatuur, onderhoud, rijgedrag en de weg- en weeromstandigheden kunnen 
invloed hebben op de resultaten.

Zoals u wellicht weet, zal INFINITI Europe zijn activiteiten in Europa in maart 2020 beëindigen. Ga naar www.infiniti.nl/eigenaars (NL),  www.infiniti.be/eigenaars (B) voor meer informatie over de impact die dit zal hebben op nieuwe en bestaande INFINITI-klanten. In de 
tussentijd kunnen er alleen orders uit bestaande voorraad geplaatst worden (zolang de voorraad strekt).

Referentienummer: I2193Q30SGNLNL

Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Bezoek ons online om uw ideale INFINITI te ontwerpen, de prijzen te bekijken en voor meer informatie.

infiniti.eu 

VERBINDEN Word lid van onze community en blijf altijd op de hoogte van het laatste INFINITI-nieuws.


