
Q50



ONEINDIG GROOT POTENTIEEL
Wij zijn van mening dat alle bestuurders beschikken over ongekend veel mogelijkheden. Om uit te blinken. Om zo ver te gaan als de auto toelaat. 

Ontdek hoe dit is verwerkt in de INFINITI Q50: digitaal verbeterde dynamiek waardoor u de uitzonderlijke kracht nog beter kunt beheersen.  
Stel de Q50 van uw dromen samen. Met elke selectie bent u één stap dichter bij uw visie.

TOON UW NATUURLIJKE VERMOGEN De scherpere 
lijnen, de betere koplampen en de opvallende 
achterlichten maken de vernieuwde voor- en achterkant 
van de INFINITI Q50 echt anders dan de rest. Als u 
echt wil opvallen, kunt u voor de sportversie kiezen, met 
kenmerkende randen aan de voorkant en openingen 
voor een agressieve uitstraling. In de bumper is een 
verlaagde diffuser aangebracht.

INSPIRERENDE PRESTATIES De INFINITI Q50 is 
beschikbaar met verschillende motoren waarmee u 
optimaal kunt profiteren van alle innovaties om de 
prestaties te verbeteren, waaronder een Q50S 3,0-liter 
twin-turbo V6 motor voor de ultieme 405 PK (298 kW) 
ervaring. Voor inspirerende prestaties en ongekende 
efficiëntie is de Q50 voorzien van het INFINITI Direct 
Response Hybrid® systeem met een uitvoer van 364 PK 
(268 kW). De krachtige en zuinige 4-cilindermotoren zijn 
een aanvulling op de reeks met een 2,2-liter turbodiesel-
motor met directe injectie met 170 PK (125 kW) en een 
2,0-liter turbobenzine motor met 211 PK (155 kW).

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.
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17" LICHTMETALEN VELGEN MET 5 DUBBELE SPAKEN MET RUN-FLAT-BANDEN LICHTMETALEN 18-INCH WIELEN MET 5 SPAKEN IN DE KLEUR METALLIC ZILVER, MET RUN-FLAT 
BANDEN1

LICHTMETALEN 19-INCH WIELEN MET 5 DRIEVOUDIGE SPAKEN IN DE KLEUR LICHT METALLIC 
ZILVER. DE WIELEN HEBBEN EEN UNIEK ONTWERP EN RUN-FLAT BANDEN  
(ALLEEN BIJ DE 3,0-LITER V6 BENZINEMOTOR)1

LICHTMETALEN 19-INCH WIELEN MET 5 DRIEVOUDIGE SPAKEN IN DE KLEUR DONKER METALLIC 
ZILVER. DE WIELEN HEBBEN EEN SPORTIEF ONTWERP EN RUN-FLAT BANDEN1
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VERSCHILLENDE VELGEN



VERGROOT UW MOGELIJKHEDEN

PROBLEEMLOOS OP PAD Wanneer de technologie 
verder gaat om de mogelijkheden van de bestuurder 
te verbeteren, wordt het rijden eenvoudiger, kunt u 
eenvoudiger anderen volgen en rechter sturen. De 
INFINITI rijhulptechnologieën omvatten enkele van de 
technologische innovaties die in de toekomst een 
grote rol zullen spelen bij de ontwikkeling van autonoom 
rijden. Wanneer de rijhulptechnologieën* worden 
geactiveerd, wordt er automatisch gereageerd op 
verkeer, wordt er geremd voor auto's voor u, wordt 
er versneld naar de vooraf ingestelde snelheid en 
krijgt u zelfs hulp om recht op de rijbaan te blijven.

GA OP WEG MET EXTRA HULP Rust uw Q50 uit met 
onze meest geavanceerde beveiligingstechnologieën 
zodat u gevaar beter herkent en u er beter op kunt 
reageren. Eén van die technologieën is Predictive 
Forward Collision Warning* waarmee uw Q50 continu 
het voertuig voor u en het voertuig dáárvoor in de 
gaten houdt; u krijgt dan op tijd een waarschuwing 
bij gevaar. Soms ziet de auto gevaar sneller dan u!

GENIET VAN DE RUIMTE In de Q50 zijn veel dynamische 
lijnen, onverwachte texturen en ambachtelijke kenmerken 
toegevoegd. Alles is afgestemd op de bestuurder! In 
het dashboard is zelfs een dunne interface met twee 
schermen aangebracht. U kunt ook kiezen voor de 
nog verder verfijnde Q50S 3.0t, met zacht leer, fijne 
stoelbekleding, donkerchromen accenten en 
contrasterende rode dubbele naden langs de prachtig 
gevormde contouren.

VOEL HET VERSCHIL Voor extra gemak en veiligheid 
herkent de INFINITI Q50 u wanneer u gaat zitten en 
wordt het stuur automatisch ingesteld op de manier 
die u het fijnst vindt.* De sfeerverlichting is verbeterd, 
waardoor het interieur prachtig wordt neergezet.* 
U hoort het verschil ook in het hoogwaardige geluid 
van het Bose® Performance Series geluidssysteem.*

Hoe gaat uw Q50 eruitzien? De auto is speciaal 
ontwikkeld om de bestuurder bij te staan, met 
gewaagde ideeën voor degenen die ervoor openstaan. 
Match het interieur bij uw persoonlijkheid. Zorg 
ervoor dat uw smaak duidelijk te zien is in de ruimte. 
Geef iedereen het nakijken met technologieën 
die de grenzen verleggen van wat een sportsedan 
(en u als bestuurder) kan bereiken.

ONDERSCHEID U

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. 2 Standaard alleen bij de 3.0t V6 benzinemotor. Zie de achterkant voor meer informatie over rijhulpfuncties.

KLEUREN INTERIEUR
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•	 Start-stopsysteem  
(behalve voor de 3,0-liter V6 benzinemotor)

•	 Variabele stuurbekrachtiging
•	 Actieve bochtstabiliteitscontrole  

(Active Trace Control – ATC)
•	 handgeschakelde zesversnellingsbak
•	 Bandenspanningscontrolesysteem met waarschuwing 

(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
•	 Hill Start Assist
•	 Zes airbags (bestuurder en passagier, zij-airbags voorin 

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

•	 Automatisch dimmende binnenspiegel
•	 Cruisecontrol
•	 Snelheidsbegrenzer
•	 Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force 

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

•	 Brake Assist (BA)
•	 Alarmsysteem met startonderbreker
•	 Ultrasoon alarmsysteem
•	 Regensensor
•	 Herinnering voor veiligheidsgordels voor-en achterin
•	 17" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken  

met 225/55 RF17 97W 'Run-flat'-banden
•	 Buitenspiegels in carrosseriekleur met LED-knipperlichten
•	 Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
•	 LED-mistlampen (voor en achter)
•	 Automatisch inschakelende verlichting
•	 LED-koplampen met automatische hoogteregeling 

en dagrijverlichting
•	 LED-verlichting achter
•	 Dubbele uitlaatpijpen met chroom afwerking  

(behalve voor de 3,0-liter V6 benzinemotor)
•	 Getint glas, UV-straling verminderend
•	 Hoge grille vooraan met een 3D-geweven diamantpatroon
•	 Achterbumper met zwarte diffuser
•	 INFINITI-navigatiesysteem met verkeersinformatie 

en Digital Audio Broadcasting (DAB)
•	 INFINITI Drive Mode Selector 
•	 INFINITI InTouch
•	 Twee touchscreens (8" lcd-display met VGA-resolutie 

en 7" lcd-display met VGA-resolutie)

•	 Fine Vision-meter met 5" TFT-kleurenscherm
•	 Bluetooth®-technologie voor mobiele communicatie
•	 Spraakherkenningssysteem
•	 Keyless entry
•	 Achteruitrijcamera
•	 Follow-me-home-verlichting
•	 Automatische klimaatcontrole met twee 

temperatuurzones
•	 Ventilatieopeningen airconditioning achterin  

(alleen versies met automatische transmissie)
•	 INFINITI InTuition™  

Volledig naar eigen wens aan te passen digitale 
omgeving

•	 Elektrisch bedienbare ramen, automatische sluitfunctie 
gekoppeld aan contactsleutel

•	 Startknop
•	 Zonnekleppen met verlichte make-upspiegel
•	 AM/FM-audiosysteem met CD-speler
•	 Audiosysteem met 6 luidsprekers
•	 USB-/iPod-aansluiting en AUX-in-aansluiting in RCA
•	 Bluetooth®-audiostreaming
•	 Active Noise Control 
•	 Multifunctioneel stuurwiel
•	 Sport stuur met lederen bekleding, gekruiste naden 

en een mat-chromen afwerking
•	 Versnellingspook met lederen bekleding en een  

mat-chromen en glimmend zwarte afwerking
•	 Hoogwaardige dashboardafwerking met dubbele 

stiknaad
•	 Armsteun voorin met opbergruimte
•	 12V-aansluitingen in de middenconsole
•	 Handmatig verstelbare stuurkolom
•	 Afwerking met Gun Metal
•	 Dakbekleding van kiezelkleurige tricotstof
•	 INFINITI-aluminium afwerking van de dorpels
•	 Stoffen stoelbekleding
•	 Handmatig verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
•	 Skiluik (behalve voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Middenarmsteun achter met bekerhouder
•	 ISOFIX-bevestigingspunten achterin

Optionele pakketten:  1
Individuele opties:  7  9  10

 Inclusief alle Q50 kenmerken, plus:
•	 Direct Adaptive Steering  

(speciale versie beschikbaar voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Actieve rijbaanassistent (Active Lane Control – ALC)  

(speciale versie beschikbaar voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Remmen met energieregeneratiesysteem  

(alleen beschikbaar voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Sportonderstel (alleen voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Approaching Vehicle Sound for Pedestrians  

(VSP; alleen in de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Verchroomde mistlampafwerking
•	 Afwerking met Kacchu-aluminium
•	 Lederen stoelbekleding
•	 Verwarmde voorstoelen
•	 2/3-1/3 neerklapbare achterbankleuning  

(behalve voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
Standaardpakketten:  1  
Optionele pakketten:  3  4
Individuele opties:  6  8  9  10

 Inclusief alle Q50 PREMIUM kenmerken, plus:
•	 Adaptieve besturing (Direct Adaptive Steering – DAS)
•	 Actieve rijbaanassistent (Active Lane Control – ALC)
•	 Dynamische Digitale Ophanging  

(alleen voor de 3,0-liter V6 benzinemotor)
•	 Aan het stuur bevestigde schakelflippers met een uniek 

ontwerp en een donkerchromen afwerking  
(alleen bij de 3,0-liter V6 benzinemotor)

•	 Tegenover elkaar liggende sportremklauwen  
(vier voorzuigers, twee achterzuigers; alleen voor de 
3,5-liter V6 hybride motor)

•	 Tegenover elkaar gepositioneerde remklauwen in Rood 
(voor: vier zuigers; achter: twee zuigers – alleen bij de 
3,0-liter V6-benzinemotor)

•	 Lichtmetalen 19-inch wielen met 5 drievoudige spaken 
in de kleur donker metallic zilver. De wielen hebben een 
sportief ontwerp en 245/40RF19 94W Run-flat banden

•	 Lichtmetalen 19-inch wielen met 5 drievoudige spaken 
in de kleur licht metallic zilver. De wielen hebben een uniek 
ontwerp en 245/40RF19 94W Run-flat banden  
(alleen bij de 3,0-liter V6 benzinemotor)

•	 Sportieve voorkant met een hoge grille met een 
3D-geweven diamantpatroon

•	 Dubbele uitlaatpijpen met chroom afwerking en gaten 
(alleen voor de 3,0-liter V6 benzinemotor)

•	 Glanzende zwarte buitenspiegels  
(alleen bij de 3,0-liter V6 benzinemotor)

•	 Zwarte mistlampafwerking

 Inclusief alle Q50S SPORT kenmerken, plus:
•	 Automatische zeventrapstransmissie  

met handbediende modus 
•	 Eco Pedal (alleen beschikbaar voor de 3,0-liter V6 

benzinemotor en de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Aan het stuur bevestigde schakelflippers  

(alleen bij modellen met automatische transmissie)
•	 Actieve veiligheidsgordels
•	 Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

Standaardpakketten:  1  2  3  4  5
Individuele opties:  9  10

 Comfort pack
•	 Parkeersensoren voor en achter met display
•	 Automatische klimaatcontrole met twee 

temperatuurzones, luchtrecirculatie en een 
polyfenolfilter 
Voor dit pack is het volgende vereist: 7

 Multimedia pack
•	 INFINITI-navigatiesysteem met verkeersinformatie 

en Digital Audio Broadcasting (DAB)
•	 Bose® Performance Series-geluidssysteem  

met 16 luidsprekers 

 Welcome pack
•	 Bandenspanningscontrolesysteem  

(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(met bandenspanningsweergave)

1

2

3

 Safety Shield pack
•	 Intelligent Cruise Control (ICC) voor alle snelheden
•	 Lane Departure Warning (LDW) en Lane Departure 

Prevention-systeem (LDP)
•	 Blind Spot Warning (BSW) en Blind Spot Intervention™-

systeem
•	 Forward Emergency Braking
•	 Predictive Forward Collision Warning
•	 Distance Control Assist (DCA)
•	 Back-up Collision Intervention

  Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

  2/3-1/3 neerklapbare achterbankleuning  
(behalve voor de 3,5-liter V6 hybride motor) 
Voor deze apparatuur is het volgende vereist: 1

5

6

7

  Lichtmetalen 18-inch wielen met 5 spaken in de kleur 
metallic zilver, met 225/50RF18 95W Run-flat banden

 Metallic lak

  Speciale metallic lak (Dynamic Sunstone Red – NBA)

8

9

10

Zie de achterkant voor meer informatie over rijhulpfuncties.

•	 Elektrisch bedienbare, inklapbare en verwarmde 
buitenspiegels die automatisch kantelen bij achteruitrijden 

•	 I-Key met smart access, kofferklepbediening 
en geheugenfunctie

•	 Terugvindlicht
•	 Elektrisch verstelbare stuurkolom
•	 Elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie
•	 Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel

 Visibility pack
•	 Adaptive Front-lighting System (AFS)
•	 Smart Beam
•	 Around View Monitor (AVM) met Moving Object 

Detection en een parkeerhulpsysteem 
Voor dit pack is het volgende vereist: 3

4

AFWERKINGSNIVEAUS, PAKKETTEN EN OPTIES
Q50 Q50S SPORTQ50 PREMIUM Q50S SPORT TECH

PAKKETTEN EN OPTIES

•	 Sportieve achterbumper met carrosseriekleurdiffuser
•	 Aluminium pedalen en voetsteun
•	 Omgevingsverlichting
•	 Dakbekleding van zwarte tricotstof  

(alleen bij de 3,0-liter V6 benzinemotor)
•	 Het stuur, de versnellingspook en de handgrepen in 

het interieur zijn voorzien van een donkere chromen 
afwerking (alleen bij de 3,0-liter V6 benzinemotor)

•	 Voorstoelen met Sport-design
•	 Stoelbekleding van zacht leer met vierkantjespatroon, 

met een rode, gelaserde stiknaad  
(alleen bij de 3,0-liter V6 benzinemotor)
Standaardpakketten:  1  2  3
Optionele pakketten:  4
Individuele opties:  6  9  10



TECHNISCHE GEGEVENS
Q50 2.2d MT Q50 2.2d AT Q50 2.0t AT Q50S 3.0t AT

MOTOR
Brandstof Diesel Diesel Benzine Benzine
Cylinders 4 4 4 V6
Cilinderinhoud (cc) 2.143 2.143 1.991 2.997
Inlaatsysteem Common Rail Direct Injection (CDI) Common Rail Direct Injection (CDI) Directe injectie Directe injectie
Uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem, dieselpartikelfilter Dubbel uitlaatsysteem, dieselpartikelfilter Dubbel uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem
Vermogen

Diesel-/benzinemotor 125 kW (170 pk) bij 3.200 – 4.000 rpm 125 kW (170 pk) bij 3.200 – 4.000 rpm 155 kW (211 pk) bij 5.500 rpm 298 kW (405 pk) bij 6.400 tpm
Koppel

Diesel-/benzinemotor 400 Nm bij 1.600 – 2.800 rpm 400 Nm bij 1.600 – 2.800 rpm 350 Nm bij 1.250 – 3.500 rpm 475 Nm bij 1.600 – 5.200 tpm
Transmissie Handbediende zesversnellingsbak Automatische zeventrapstransmissie Automatische zeventrapstransmissie Automatische zeventrapstransmissie
Aandrijving en wielen Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive) Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive) Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive) Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive)
Uitstoot Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h) 231 230 245 250
0–100 km/u (s) 8,9 8,7 7,2 5,1
Geschat verbruik1

17
" 

in
ch

w
ie

le
n Stad (l/100 km) 5,5 5,7 8,6 –

Snelweg (l/100 km) 3,7 3,9 5,0 –
Gecombineerd (l/100 km) 4,3 4,5 6,3 –
CO2-uitstoot1 (g/km) 114 119 146 –

18
" 

in
ch

w
ie

le
n Stad (l/100 km) 5,7 5,7 8,7 –

Snelweg (l/100 km) 3,8 4,0 5,1 –
Gecombineerd (l/100 km) 4,5 4,6 6,4 –
CO2-uitstoot1 (g/km) 118 123 149 –

19
" 

in
ch

w
ie

le
n Stad (l/100 km) 5,7 5,7 8,8 13,3

Snelweg (l/100 km) 3,8 4,0 5,2 6,7
Gecombineerd (l/100 km) 4,5 4,6 6,5 9,1
CO2-uitstoot1 (g/km) 118 123 151 206

VERMOGEN EN GEWICHT
Leeggewicht2 (kg) 1.6673 / 1.7914 / 1.8325 1.6883 / 1.8124 / 1.8535 / 1.8716 1.5874 / 1.7495 / 1.7676 1.7995 / 1.8196

Maximaal aanhangergewicht (ongeremd/geremd) (kg) 750 / 1.500 750 / 1.500 750 / 1.500 750 / 1.500
Laadvolume (liter) 450 450 500 500
Capaciteit brandstoftank (liter) 74 74 80 80

AFMETINGEN
Exterieur

Weerstandscoëfficiënt 0,263, 4 / 0,275 0,263, 4 / 0,275, 6 0,264 / 0,275,6 0,285, 6

Totale lengte (mm) 4.810 4.810 4.810 4.810
Totale breedte zonder spiegels/met spiegels (mm) 1.820 / 2.084 1.820 / 2.084 1.820 / 2.084 1.820 / 2.084
Totale hoogte zonder dakrails (mm) 1.445 1.445 1.445 1.430
Wielbasis (mm) 2.850 2.850 2.850 2.850

1  Bij uitbreiding met optionele uitrusting of accessoires kan dit stijgen. De resultaten komen mogelijk niet overeen met daadwerkelijk brandstofgebruik en CO2-uitstoot. De daadwerkelijke resultaten hangen af van rijgedrag, omgevingsfactoren, opties en andere factoren.
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.

3 Q50   4 Q50 Premium   5 Q50S Sport   6 Q50S Sport Tech



Q50 Hybrid AT Q50 Hybrid AWD AT
MOTOR
Brandstof Benzine / elektrisch (hybride) Benzine / elektrisch (hybride)
Cylinders V6 V6
Cilinderinhoud (cc) 3.498 3.498
Inlaatsysteem High-flow inlaatsysteem High-flow inlaatsysteem
Uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem
Vermogen

Diesel-/benzinemotor 225 kW (306 pk) bij 6.800 tpm 225 kW (306 pk) bij 6.800 tpm
Elektromotor 50 kW (68 pk) 50 kW (68 pk)
Totaal van beide motoren 268 kW (364 pk) 268 kW (364 pk)

Koppel
Diesel-/benzinemotor 350 Nm bij 5.000 tpm 350 Nm bij 5.000 tpm
Elektromotor 270 Nm 270 Nm
Totaal van beide motoren 546 Nm 546 Nm

Transmissie Automatische zeventrapstransmissie Automatische zeventrapstransmissie
Aandrijving en wielen Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive) Intelligente vierwielaandrijving (AWD – All-Wheel Drive)
Uitstoot Euro 6b Euro 6b

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h) 250 250 
0–100 km/u (s) 5,1 5,4
Geschat verbruik1

17
" 

in
ch

w
iel

en Stad (l/100 km) 8,0 9,4
Snelweg (l/100 km) 5,1 5,1
Gecombineerd (l/100 km) 5,9 6,6
CO2-uitstoot1 (g/km) 139 154

18
" 

in
ch

w
iel

en Stad (l/100 km) 8,2 9,6
Snelweg (l/100 km) 5,1 5,3
Gecombineerd (l/100 km) 6,2 6,8
CO2-uitstoot1 (g/km) 144 159

19
" 

in
ch

w
iel

en Stad (l/100 km) 8,2 9,6
Snelweg (l/100 km) 5,1 5,3
Gecombineerd (l/100 km) 6,2 6,8
CO2-uitstoot1 (g/km) 144 159

DIRECT RESPONSE HYBRID-SYSTEEM
Hybridesysteem Eén elektrische motor, 2 koppelingen Eén elektrische motor, 2 koppelingen
Accutype Lithium-ionaccu Lithium-ionaccu
Accuvermogen/accucapaciteit 346 V/50 kW 346 V/50 kW

VERMOGEN EN GEWICHT
Leeggewicht2 (kg) 1.8123 / 1.8424 / 1.8625 1.8883 / 1.9184 / 1.9365

Maximaal aanhangergewicht (ongeremd/geremd) (kg) 750 / 1.500 750 / 1.500
Laadvolume (liter) 400 400
Fuel capacity (liter) 70 70

AFMETINGEN
Exterieur

Weerstandscoëfficiënt 0,263 / 0,274,5 0,273 / 0,284,5

Totale lengte (mm) 4.810 4.810
Totale breedte zonder spiegels/met spiegels (mm) 1.820 / 2.084 1.820 / 2.084
Totale hoogte zonder dakrails (mm) 1.430 1.445
Wielbasis (mm) 2.850 2.850

1  Bij uitbreiding met optionele uitrusting of accessoires kan dit stijgen. De resultaten komen mogelijk niet overeen met daadwerkelijk brandstofgebruik en CO2-uitstoot. De daadwerkelijke resultaten hangen af van rijgedrag, omgevingsfactoren, opties en andere factoren.
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.
3 Q50 Premium   4 Q50S Sport   5 Q50S Sport Tech

Q50 Q50 Premium Q50S Sport / Q50S Sport Tech

AFWERKING Textiel Leder Leder

Kleur bekleding (Code) Graphite (G) Wheat (C) Graphite (G) Wheat (C) Stone (K) Graphite (G) Stone (K)
Graphite – 
Quilted (Z)6

KLEUREN EXTERIEUR Code Type
Black Obsidian KH3

Effen
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pure White QAW ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Metallic

□ □ □ □ □ □ □ □
Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □ □
Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □ □ □
Mocha Almond CAS □ □ □ □ □ □ □ □
Iridium Blue RAY □ □ □ □ □ □ □ □
Midnight Black GAG □ □ □ □ □ □ □ □
Dynamic Sunstone Red NBA Speciale 

metallic lak
□ □ □ □ □ □ □ □

INTERIEURACCENTEN
Kacchu-aluminium – – ■ ■ ■ ■ ■ ■
Gun Metal ■ ■ – – – – – –
6 Standaard alleen bij de 3.0t V6 benzinemotor. ■ Standard  □ Optioneel  – Niet leverbaar

KLEUREN & BEKLEDING

BESCHIKBAARHEID MODEL/MOTOR
Q50 2.2d MT Q50 2.2d AT Q50 2.0t AT Q50S 3.0t AT Q50 HYBRID AT Q50 HYBRID AWD AT

Q50 √ √
Q50 Premium √ √ √ √ √
Q50S Sport √ √ √ √ √ √
Q50S Sport Tech √ √ √ √ √

1.820

1.445
 1.430a

a Q50 Hybrid AT, Q50S 3.0t AT
Alle maten zijn uitgedrukt in mm.

4.810

2.850



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 voor geselecteerde modellen.

Informatie over rijhulpfuncties (beschikbaar voor geselecteerde modellen):  Predictive Forward Collision Warning en Forward Emergency Braking 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. De Blind Spot 
Warning/Blind Spot Intervention systemen vormen geen vervanging voor het correct wisselen van rijbaan. Het systeem kan geen contact met andere voertuigen of ongelukken voorkomen. Mogelijk wordt niet elk voertuig of object om u heen gedetecteerd. Back-up Collision 
Intervention, Around View Monitor met Moving Object Detection en parkeerhulp kunnen dode hoeken niet helemaal uitbannen; wellicht wordt niet ieder object waargenomen. 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. Distance Control Assist en Intelligent Cruise Control voorkomen geen botsingen en geven geen waarschuwingen. Distance Control Assist 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. Active Lane Control, Lane Departure Warning en Lane Departure Prevention werken alleen 
wanneer de rijbaanmarkeringen duidelijk zichtbaar zijn. Deze systemen kunnen mogelijk wegmarkeringen niet detecteren op bepaalde wegen of in bepaalde weers- of rijomstandigheden. Ze voorkomen geen ongevallen of controleverlies. Er zijn snelheidsbeperkingen en andere 
beperkingen van kracht. Neem altijd de aanbevolen snelheid in acht.

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 3,7 – 13,3 l/100 km, (27 – 7,5 km/l), CO2 uitstoot 114 – 206 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.

Referentienummer: I2171Q50SGNLNL

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.


