
HET INFINITI-GAMMA
Q30 · Q50 · Q60 · Q70 

QX30 · QX70



INFINITI IS IN 1989 opgericht en is nu al uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf in 50 landen. Daarnaast 
hebben we ons portfolio uitgebreid tot sedans, coupés, cabrio’s, cross-overs en SUV’s. Infiniti is 
onmiskenbaar uniek. Het probeert niet iedereen een beetje tevreden te houden, maar juist om een 
kleiner aantal mensen echt te inspireren. De kern van het merk Infiniti is de aandacht van mensen 
voor details, met aan de basis het idee dat de totale eigenaarservaring veel meer omvat dan alleen 
de auto zelf, zodat we een spannender, krachtiger en meer zelfverzekerde rij- en eigenaarservaring 
kunnen bieden. 

INFINITI HEEFT RESPECT verworven als een merk dat opmerkelijk, expressief autodesign levert.Een 
opvallend design gemaakt door mensenhanden en geleverd met een krachtige, gedurfde uitstraling 
op de weg in combinatie met een obsessieve aandacht voor detail en technische precisie, zorgen 
ervoor dat rijden in een Infiniti echt als iets bijzonders aanvoelt.

ONMISKENBARE 
AANWEZIGHEID.
ONVERGETELIJKE 
ERVARING.
De auto’s van Infiniti breken met conventies en stellen de nieuwe norm voor het 
premiumsegment door technologie en een expressief design.



INFINITI Q30
Met zijn opvallende lijnen en gedurfde proporties breekt de Q30 
met gangbare designnormen.

DYNAMISCHE LIJNEN Opvallend maar harmonieuze lijnen van voor tot 
achter benadrukken de magnetische uitstraling van deze auto.

ONDERSCHEIDENDE DETAILS Zwartgelakte stijlelementen op de wielkasten 
en dorpels benadrukken zijn hoge positie, waardoor de auto op zijn 
wielen lijkt te zweven.

HOGERE WIELBASIS De vrij grote bodemvrijheid zorgt ervoor dat de 
Infiniti Q30 opvalt in de massa.

EEN KLASSE OP ZICH Het interieur van de binnenruimte is geïnspireerd 
door de natuur. Asymmetrische dashboardlay-out, hoogwaardige 
materialen overal in de binnenruimte, stikwerk met laserprecisie en 
keuze uit kleuren waarmee elke emotie kan worden uitgedragen.

GEDURFDE KLEURENSCHEMA’S City Black met zwart Alcantara® en paars 
stikwerk van kunstleer, Café Teak met bruin nappaleer en zwart stikwerk 
en vlekkeloos puur Gallery White met wit nappaleer en rood stikwerk. 

MEER VAN UW WERELD Around View Monitor gecombineerd met Automatic 
Park Assistance – met de vogelvluchtweergave van 360 graden  
van de omgeving ziet u precies waar u bent. Intelligent Park Assist 
manoeuvreert automatisch de Q30 om te helpen met parallel of 
overdwars inparkeren.

103 – 156

3,9 – 6,7
g/km

l/100km

MOTOREN* Q30 1.5d Q30 2.2d Q30 1.6t Q30 2.0t

Brandstof Diesel Diesel Benzine Benzine

Cilinders 4 4 4 4
Transmissie Handbediende 

zesver-
snellingsbak

Zeventrapstrans- 
missie met dubbele 

koppeling (DCT)

Zeventrapstransmissie met 
dubbele koppeling (DCT)

Handbediende 
zesver-

snellingsbak

Zeventrapstrans- 
missie met dubbele 

koppeling (DCT)

Zeventrapstransmissie met 
dubbele koppeling (DCT)

Aandrijving  
en wielen

Voorwielaandrijving 
(FWD)

Voorwielaan-
drijving (FWD)

Vierwielaan-
drijving (AWD)

Voorwielaandrijving (FWD) Voorwielaan-
drijving (FWD)

Vierwielaan-
drijving (AWD)

Vermogen 80 kW (109 pk)  
bij 4.000 tpm

125 kW (170 pk) 
bij 3.400–4.000 tpm

90 kW (122 pk)  
bij 5.000 tpm

115 kW (156 pk) bij 
5.300 tpm

155 kW (211 pk)  
bij 5.500 tpm

Koppel 260 Nm  
bij 1.750–2.500 tpm

350 Nm  
bij 1.400–3.400 tpm

200 Nm bij 
1.250–4.000 tpm

250 Nm bij 
1.250–4.000 tpm

350 Nm  
bij 1.200–4.000 tpm

* De exacte uitrusting hangt af van de geselecteerde specificatie en opties.

CO2-
UITSTOOT

GECOMBINEERD 
BRANDSTOFVER-

BRUIK



INFINITI Q50
Een uiterst dynamische sportsedan die luxueuze afwerking, 
sterke prestaties en vastberaden efficiëntie op meesterlijke  
wijze combineert.

BLIJF OP UW RIJVAK De eerste adaptieve besturing (DAS – Direct Adaptive 
Steering) ter wereld met actieve rijbaanassistent (ALC – Active Lane 
Control) verbetert de nauwkeurigheid van de besturing tijdens het rijden.

PAST ZICH AAN U AAN Innovatief en gebruiksvriendelijk Infiniti 
InTouch-systeem met dubbel touchscreen voor een gepersonaliseerde band.

HELPT OM DE CONTROLE TE BEHOUDEN Geavanceerde technologieën van 
Infiniti die de omgeving bewaken en een ongeval helpen voorkomen: 
Intelligent Cruise Control (ICC), Voorspellend Forward Collision 
Warning-systeem (FCW)1, Forward Emergency Braking, Blind Spot 
Intervention™. 

KARAKTERISTIEKE LED-VERLICHTING LED-dagrijlichten verhogen de 
zichtbaarheid van het voertuig, zelfs overdag.

CONTROLE ZONDER COMPROMISSEN De Intelligente vierwielaandrijving 
(AWD – All-Wheel Drive) stuurt wanneer dat nodig is tot 50% van het 
vermogen naar de voorwielen en behoudt 100% voor de achterwielen 
voor de beste controle en prestaties zonder concessies (beschikbaar 
voor de hybride versie).

EERSTE INDRUKKEN Een atletische en sensuele vormgeving, perfect in 
balans met het royale interieur.

114 – 206

4,3 – 9,1
g/km

l/100km

MOTOREN* Q50S Hybrid Q50S 3.0t Q50 2.0t Q50 2.2d

Brandstof Benzine / elektrisch (hybride) Benzine Benzine Diesel

Cilinders V6 V6 4 4
Transmissie Automatische 

zeventrapstransmissie
Automatische 

zeventrapstransmissie
Automatische 

zeventrapstransmissie
Handbediende 

zesversnellings-
bak

Automatische 
zeventrap-

stransmissie
Aandrijving en wielen Achterwielaan-

drijving (RWD)
Intelligente 
vierwielaan-

drijving (AWD)

Achterwielaandrijving (RWD) Achterwielaandrijving (RWD) Achterwielaandrijving (RWD)

Vermogen 268 kW (364 pk) 298 kW (405 pk) 
bij 6.400 tpm

155 kW (211 pk) 
bij 5.500 tpm

125 kW (170 pk) 
bij 3.200–4.000 tpm

Koppel 546 Nm 475 Nm  
bij 1.600–5.200 tpm

350 Nm 
bij 1.250–3.500 tpm

400 Nm 
bij 1.600–2.800 tpm

* De exacte uitrusting hangt af van de geselecteerde specificatie en opties.

CO2-
UITSTOOT

GECOMBINEERD 
BRANDSTOFVER-

BRUIK



DE NIEUWE 
INFINITI Q60
Druk gewoon op de startknop. Het gegrom van de nieuwe 
turbomotor met 405 pk laat u precies weten waar u staat. Op de 
rand van een revolutie.

BOSE® PERFORMANCE SERIES De nieuwe Bose® Performance Series met 
Advanced Staging Technology maakt in de gloednieuwe Q60 zijn 
internationale debuut. Geniet van geluid van concertkwaliteit uit 
luidsprekers die een breed geluidspanorama creëren.

ACHTER DE DEUR Elke keer dat u in de Infiniti Q60 stapt, zult u de flexibele 
portiervanger waarderen die de deur in de meeste posities open houdt. 
Portieren die vanzelf dichtvallen, behoren definitief tot het verleden. 
Makkelijk instappen. Makkelijk uitstappen.

SCHERP SCHAKELEN In de gloednieuwe Infiniti Q60 zitten de 
schakelflippers op het stuurwiel in plaats van op de stuurkolom, zodat  
u er gemakkelijk bij kunt. 

GRENZELOOS ONTWERP Dat geldt ook voor ontwerpers. De gloednieuwe 
Infiniti Q60 heeft het expressieve ontwerp dat kenmerkend is voor Infiniti. 
Gedurfde golvende lijnen. Diepe groeven. Een strakke carrosserie die 
laag en breed is. Karakteristieke elementen zoals de op het menselijk 
oog geïnspireerde koplampen en de grille met dubbele boog. Dit is  
een nieuwe ontwerptaal voor een nieuw type sportcoupé: modern en 
toekomstgericht en tegelijk dynamisch en opwindend.

BLAAS ALLE GRENZEN WEG De Q60 is afgestemd op de chauffeur in u en  
zit vol met de nieuwste technologie voor een unieke ervaring. Met Direct 
Adaptive Steering (DAS, adaptieve besturing), het eerste digitale 
stuursysteem ter wereld, kunt u de kracht die het kost om te sturen en 
de reactiesnelheid van de auto aanpassen. Tegelijk past Dynamic Digital 
Suspension voortdurend de ophanging aan voor maximaal comfort  
en optimale flexibiliteit. Combineer de twee en u rijdt met de zekerheid 
en het vertrouwen van een volledig persoonlijk besturingssysteem.  
Uw auto, u bepaalt!

MOTOREN* Q60 2.0t Q60S 3.0t

Brandstof Benzine Benzine

Cilinders 4 V6

Transmissie Automatische zeventrapstransmissie Automatische zeventrapstransmissie

Inlaatsysteem / Motortype Direct Injection turbo benzinemotor Direct Injection twin-turbo benzinemotor

Aandrijving en wielen Achterwielaandrijving (RWD) Intelligente vierwielaandrijving (AWD)

Vermogen 155 kW (211 pk) bij 5.500 tpm 298 kW (405 pk) bij 6.400 tpm

Koppel 350 Nm bij 1.250–3.500 tpm 475 Nm bij 1.600–5.200 tpm
* De exacte uitrusting hangt af van de geselecteerde specificatie en opties.



INFINITI Q70
Standaard met nieuwe normen op gebied van design, efficiëntie 
en prestaties.

VIND DE WEG LED-dagrijlichten verhogen de zichtbaarheid van het voertuig, 
zelfs overdag.

OPVA LLEND LICHTVOETIG Dubbele 5-spaaks, 20-inch lichtmetalen wielen 
verbeteren het stuurgedrag en maximaliseren het stuurgevoel.

COMBINATIES ZOALS ALLEEN DESIGNERS DIE MAKEN De bestuurder wordt 
verwelkomd in een interieur met speciaal geselecteerd leer, hout en 
stoffen die niet onderdoen voor de fijnste modematerialen.

ZINTUIGEN WAAR U NIET KUNT ZIEN Infiniti Around View Monitor (AVM) 
bevat Moving Object Detection, een systeem dat bewegende 
voorwerpen rond het voertuig detecteert en de bestuurder waarschuwt.

HOOGSTAANDE GELUIDSWEERGAVE Active Noise Control (ANC) zorgt samen 
met de 16 luidsprekers van het 5.1-kanaals Bose® Premium Surround 
Sound-systeem voor de muziek en verbindingen met een breed scala 
aan mediabronnen.

RIJSTIJLSELECTOR Via de Infiniti Drive Mode Selector kunt u uit vier 
rijstijlen kiezen voor het perfecte rijgedrag: Normal, Sport, Eco en Snow.

SAFETY SHIELD PACKAGE Lane Departure Prevention (LDP), Forward Collision 
Warning-systeem (FCW)1, Blind Spot Intervention™, Intelligent Cruise 
Control (ICC), Forward Emergency Braking en Back-up Collision Intervention.

MOTOREN* Q70 Hybrid Q70 3.7 Q70 2.2d

Brandstof Benzine / elektrisch (hybride) Benzine Diesel

Cilinders V6 V6 4

Transmissie Automatische zeventrapstransmissie Automatische zeventrapstransmissie Automatische zeventrapstransmissie

Aandrijving en wielen Achterwielaandrijving (RWD) Achterwielaandrijving (RWD) Achterwielaandrijving (RWD)

Vermogen 268 kW (364 pk) 235 kW (320 pk) bij 7.000 tpm 125 kW (170 pk) bij 3.200–4.000 tpm

Koppel 546 Nm 360 Nm bij 5.200 tpm 400 Nm bij 1.600–2.800 tpm
* De exacte uitrusting hangt af van de geselecteerde specificatie en opties.

124 – 249

4,8 – 10,8
g/km

l/100km

CO2-
UITSTOOT

GECOMBINEERD 
BRANDSTOFVER-

BRUIK



DE NIEUWE 
INFINITI QX30
De INFINITI QX30 is de auto waarmee u gezien wil worden in de 
stad, op het platteland – en overal daartussen.

EXPRESSIEVE STIJLELEMENTEN De dramatisch gevormde voor- en 
achterbumpers in combinatie met de bredere wielkasten en 
dorpelverbreders geven de Infiniti QX30 een indrukwekkende, stoere 
uitstraling.

INTELLIGENTE ALL-WHEEL DRIVE De intelligente All-Wheel Drive (AWD) werkt 
samen met het Vehicle Dynamic Control-systeem om een betere tractie 
te garanderen. In normale omstandigheden regelt het systeem de 
voorwielaandrijving, voor een hoger brandstofrendement. Als de 
wegomstandigheden moeilijker worden, stuurt het extra vermogen naar 
de achterwielen om de tractieregeling te verbeteren. U kunt op de  
Infiniti QX30 vertrouwen voor al het vermogen dat u wenst, terwijl  
u alleen dat vermogen gebruikt dat u nodig hebt.

BETER ZICHT De verhoogde rijhoogte van de Infiniti QX30 zorgt voor een 
”ik zie alles”-zicht en een ”ik kom overal”-houding.

CAFÉ TEAK STYLE PACK Casual maar elegant. Klassiek materiaal in een 
modern jasje, met zwarte stiksels op bruin Nappa-leer en roestvrijstalen 
voetsteunen.

MOEITELOOS VERVOER Open het achterportier om de auto moeiteloos in-  
en uit te laden. De bagageruimte biedt een ongehinderde, open ruimte. 
Bovendien kan de 60/40 inklapbare achterbank worden geopend, voor 
meer opslagruimte.

ATLETISCHE HOUDING De gestileerde lichtmetalen 18" velgen bekrachtigen 
de stoere vormgeving van de Infiniti QX30 en voldoen tegelijkertijd aan 
rijcondities met snel en doelbewust reactievermogen.

MOTOREN* 2.2d

Brandstof Diesel

Cilinders 4

Transmissie Zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (DCT)

Aandrijving en wielen Vierwielaandrijving (AWD)

Vermogen 125 kW (170 pk) bij 3.400–4.000 tpm

Koppel 350 Nm bij 1.400–3.400 tpm
* De exacte uitrusting hangt af van de geselecteerde specificatie en opties.

128

4,9
g/km

l/100km

CO2-
UITSTOOT

GECOMBINEERD 
BRANDSTOFVER-

BRUIK



INFINITI QX70
Indrukwekkend. Spectaculair. Uniek. Een echte SUV met de 
afmetingen van een sportwagen.

KRACHTIGE LIGGING Lichtmetalen 21-inchvelgen zorgen voor een sportieve 
uitstraling en prestaties en zorgen voor een directere handelbaarheid.

STOELONTWERP Lederen sportstoelen met lendensteun en zijdelingse 
steunen bieden de perfecte pasvorm voor comfortabel rijden met een 
goede ondersteuning. 

SCHERP EN VLOEIEND In de handmatige modus reageren de robuuste 
schakelflippers van magnesium moeiteloos en direct.

VERMOGEN DAT BIJ U PAST Continuous Damping Control (CDC) past de 
ophanging automatisch aan en biedt een ongeëvenaarde stabiliteit, 
controle en comfort. In de Sportmodus wordt de ophanging strakker 
voor een directe respons. 

EEN PREMIUM VERBINDING Het Infiniti Navigatie System verbindt u samen 
met het Bose® Premium Sound System intuïtief en intelligent met uw 
muziek en uw wereld. Elf luidsprekers geven een betoverende diepte en 
verbazingwekkende helderheid aan uw muziek. Het vogelperspectief 
vereenvoudigt uw reis en helpt u navigeren met een natuurlijke 
schermweergave.

GEVAAR HERKENNEN Infiniti Safety Shield omvat Forward Collision 
Warning (FCW)1, Intelligent Brake Assist (IBA), Intelligent Cruise Control 
(ICC) met Low Speed Following (LSF), Lane Departure Warning (LDW)  
en Lane Departure Prevention (LDP). Deze uitgebreide aanpak op gebied 
van veiligheid helpt ongevallen te voorkomen en beschermt u en uw 
passagiers als u toch bij een ongeval betrokken raakt.

MOTOREN* QX70 5.0 QX70 3.7 QX70 3.0d**

Brandstof Benzine Benzine Diesel

Cilinders V8 V6 V6
Transmissie Elektronisch geregelde zevenversnellingsbak met handbediende modus en magnesium schakelpeddels.  

Adaptief leeralgoritme detecteert rijstijl bestuurder en past de automatische schakeling hierop aan.  
Handbediende modus biedt sequentiële bediening versnellingsbak

Aandrijving en wielen Vierwielaandrijving (AWD) Vierwielaandrijving (AWD) Vierwielaandrijving (AWD)

Vermogen 287 kW (390 pk) bij 6.500 tpm 235 kW (320 pk) bij 7.000 tpm 175 kW (238 pk) bij 3.750 tpm

Koppel 500 Nm bij 4.400 tpm 360 Nm bij 5.200 tpm 550 Nm bij 1.750 tpm
  * De exacte uitrusting hangt af van de geselecteerde specificatie en opties. 
**  De QX70 3.0d is slechts beschikbaar op basis van de huidige voorraad, beschikbaarheid is beperkt. De auto wordt niet meer geïmporteerd in de EU na 31/08/2015 en moet in het algemeen vóór 

31/08/2016 worden geregistreerd. Neem contact op met uw Infiniti Center voor meer informatie.

CO2-
UITSTOOT

GECOMBINEERD 
BRANDSTOFVER-

BRUIK

225 – 316

8,6 – 13,5
g/km

l/100km



HET INFINITI CENTER-NETWERK

Het Infiniti Center-netwerk breidt zich uit om u nog hartelijker  
te verwelkomen op het hoogste niveau van gastvrijheid.

Omdat wij geloven dat de ervaring van het bezit van een auto  
verder moet gaan dan het product alleen, vindt u een vlekkeloze 
expressie van luxe en cultuur in onze showrooms. Het is de start 
van een nieuwe manier van leven – toegewijd aan aandacht  
voor detail en een diepe wens om u, de bestuurder, midden in  
deze ervaring te plaatsen. 

Ontdek zelf de Infiniti Total Ownership Experience.  
Maak een afspraak voor een proefrit bij uw lokale Infiniti  
Center. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen.

U VINDT HET DICHTSTBIJZIJNDE INFINITI CENTER  
EN INFORMATIE OVER TOEKOMSTIGE CENTERS  
OP WWW.INFINITI.EU
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1 FCW is bedoeld om u te waarschuwen voor een botsing, maar kan geen botsing voorkomen. Neem altijd de aanbevolen snelheid in acht. Houd u altijd aan de verkeersregels.

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

© INFINITI Europe, juli 2016

De gegeven waarden zijn bepaald volgens de meetmethoden die in Europese Richtlijn 715/2007/EG worden gespecificeerd: Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig zijn niet alleen 
afhankelijk van het efficiënte brandstofverbruik van het voertuig maar worden tevens beïnvloed door de rijstijl en andere niet-technische factoren. Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen 
dat de inhoud van deze uitgave bij het ter perse gaan (in 2016) correct is, maar INFINITI Europe kan de juistheid van de inhoud niet garanderen. Overeenkomstig de filosofie van de fabrikant om zijn 
producten voortdurend te verbeteren, behoudt INFINITI Europe zich te allen tijde het recht voor om de in deze uitgave beschreven specificaties en voertuigen te wijzigen. Infiniti Centers worden  
zo snel mogelijk geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. Informeer bij uw Infiniti Center naar de meest recente informatie. Vanwege de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren in deze 
brochure afwijken van de werkelijke lak- en bekledingskleuren. De modellen en hun specificaties zijn afgebeeld onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alle rechten voorbehouden. Reproductie 
van deze brochure of delen ervan zonder schriftelijke toestemming van INFINITI Europe is niet toegestaan.

WWW.INFINITI.EU

Instagram.com/InfinitiEurope

ALIC ANTE • AMSTERDAM • ANDORR A • ANT WERPEN • AVELLINO • BADEN • BALE AREN • BARCELONA • BARI • BASEL • BELGR ADO • BERLIJN • BERN • BIELEFELD • BILBAO  
BIRMINGHAM • BOEDAPEST • BOLOGNA • BORDE AUX • BREMEN • BRISTOL • BRUSSEL • BURGOS • CAMBRIDGE • CANARISCHE EIL ANDEN • CANNES • CLERMONT-FERR AND  
A CORUÑA • DIJON • DRESDEN • DÜSSELDORF • EGGENFELDEN • F IRENZE • FR ANKFURT • GENÈVE • GL ASGOW • HAMBURG • ISTANBUL • JERUZALEM • KR AK AU • L A CÔTE • LEEDS 
LILLE • LONDEN • LUCCA • LUGANO • LUIK • LUXEMBURG • LYON • MADRID (2 LOCATIES) • MAIDSTONE • MALAGA • MARSEILLE • MILA AN • MONACO • MONTPELLIER • MULHOUSE 
MÜNCHEN • MURCIA • NANTES • NAPELS • NEWCASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADUA • PARIJS (5 LOCATIES) • PERPIGNAN • PESCAR A • POZNAN • RE ADING • REIMS • RHEIN-NECK AR  
ROME • ROT TERDAM • S. BENEDET TO DEL TRONTO • SEVILL A • SOFIA • SOSNOWIEC • ST. ALBANS • ST. GALLEN • STOCKPORT • STR A ATSBURG • STUT TGART • TEL AVIV  
TOULOUSE • TURIJN • VALENCIA • WARSCHAU • WENEN • ZAGREB • ZAR AGOZA

SLUIT U AAN bij onze community 
voor het laatste nieuws over Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope


