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EMPOWER 
THE DRIVE

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 met prestaties waardoor u helemaal opleeft. Bereid u voor 
om de weg te ervaren zoals iedereen dat zou moeten doen.

INFINITI

INFINITI Q60
Geniet dankzij uitmuntende prestaties van een 
heerlijke rijervaring. De auto heeft gedurfde golvende 
lijnen en een krachtige uitstraling. De heerlijke 
prestaties van een 405 pk Bi-turbo V6-motor.1 Dit 
eerste, digitaal instelbare systeem heeft fantastische 
rijeigenschappen. De gloednieuwe Q60. Ervaar rijden 
op een geheel nieuwe manier.



ELKE LIJN  
VORM EEN 
EMOTIE 
Dankzij onze filosofie (en de nieuwste INFINITI 
designtaal) heeft de gloednieuwe Q60 een 
prachtige vorm. U kunt er alle kanten mee op. 
Zoals u van een INFINITI mag verwachten.

EXTERIEURONTWERP

ATLETISCHE HOUDING  Dankzij de grote 19-inch lichtmetalen velgen1 
wekt u bij iedereen hoge verwachtingen. Met rode sportremmen en de 
contrasterende remklauwen voor en achter1 wordt het beeld helemaal compleet: 
de gloednieuwe Q60 is een auto die presteert.

VERSTERKTE INDRUK Dankzij de bekende INFINITI lijnen heeft de auto een 
uniek ontwerp. De grille met dubbele boog staat voor een brug, waarbij de boog 
onderaan wordt gespiegeld in de boog aan de bovenkant. De optisch prachtige 
LED-koplampen zijn uitdagend en de halvemaanvormige bogen die naar voren 
zijn gericht maken het exterieur extra dynamisch.

LAAG PROFIEL Dankzij de dynamische afmetingen heeft de auto een 
doelgerichte uitstraling. De auto is laag genoeg voor een stoere look. En breed 
genoeg voor een ongekende stabiliteit.

AERODYNAMISCH VOORDEEL Dankzij het weerstandscoëfficiënt1 van 
0,29 heeft u vrijwel geen last van de wind én is de auto extra oogstrelend. Dit 
wordt wel duidelijk met de bijna zero-lift aerodynamica voor- en achteraan en 
een Active Grille Shutter1 die gesloten blijft om de weerstand op hoge snelheid 
te verminderen. Wanneer er extra verkoeling nodig is, wordt de Shutter geopend.

DIEPE UITDAGENDE LIJNEN Met een revolutionair 3D-stansproces  
kunnen er diepe vouwen en lijnen worden aangebracht die u zullen inspireren. 
Technici hebben zelfs de deurklinken opnieuw ontworpen, zodat deze door lijken 
te lopen in de achterschermen voor een extra uitdagende look.



EEN 
KUNSTWERK  
SPECIAAL  
VOOR U

INTERIEURONTWERP

VISUELE BELONING Dankzij de Fine Vision-instrumentenverlichting 
is alle informatie perfect zichtbaar, bij welke lichtomstandigheden dan 
ook. Dankzij het contrast is de informatie altijd duidelijk en ziet u in één 
oogopslag wat u wilde weten.

FLEXIBELE DEURSTOP Elke keer dat u instapt zult u de exclusieve, 
flexibele deurstop meer waarderen. Hiermee kunt u de deur in vrijwel  
elke positie open houden. Dankzij deze slimme technologie is de 
tweedeurs sedan van INFINITI niet alleen voorzien van lange deuren en 
een lage zitpositie voor extra comfort en zitgemak, maar is het risico op 
schade wanneer de deuren in een kleine ruimte worden geopend ook 
kleiner. U stapt eenvoudig in. En u stapt eenvoudig weer uit. 

SPORTIEVE STOELEN Voel het sport geïnspireerde verschil. De auto is 
het eindproduct van het zwaartekrachtonderzoek. Wetenschap en stijl 
komen samen in de nieuwe vorm van de bestuurdersstoel, die speciaal 
is ontworpen om moeheid bij lange ritten te beperken. Met de diepe 
kussens wordt u op uw plaats gehouden en de sportieve hoofdsteunen 
bieden de juiste ondersteuning om comfortabel op pad te gaan.

OP MAAT GEMAAKT EN MET ACCENTEN Het vakmanschap is 
duidelijk te zien in de met lasers gesneden gaten in de afwerking van 
de lederen stoelen. De naden zijn daardoor strakker en de vormen 
dynamischer. Rondom het middenconsole en elders in het interieur 
zijn optische koolstofvezels1, in zwart of zilver beschikbaar, voor een 
hoogwaardige moderne look. 

NATUURLIJKE GRIP Uw handen bewegen op een unieke manier 
en dat is ook terug te zien in het stuur. Het stuur is afgestemd op uw 
handbewegingen. Het heeft sportieve duimgaten en aan het stuur 
gemonteerde schakelflippers1 die precies de juiste vorm hebben 
om moeiteloos door te kunnen rijden.1 De versnellingspook van de 
gloednieuwe Q60 is voorzien van een ergonomische kop met het 
INFINITI-logo erop zodat u probleemloos kunt schakelen.

VEILIGHEID. COMFORT. STIJL. Voor de gloednieuwe Q60 is op alle 
details gelet: de auto wordt geleverd met stoelriemen van een zacht, 
duurzaam en geweven materiaal waardoor er zo min mogelijk sprake 
is van wrijving. De riem zit daarom comfortabel, blijft nergens achter 
hangen en kan eenvoudig worden verwijderd. Blijf veilig. Geniet van  
het comfort.

Het interieur is afgestemd op het menselijk 
lichaam en ideaal voor bestuurders die grenzen 
durven te verleggen en houden van moderne 
kwaliteitsmaterialen.



VERGROOT UW 
POTENTIEEL EN 
PRESTATIE
We bieden kracht middels innovatie waarbij de grenzen worden 
verlegd met geavanceerde technologie. De allereerste INFINITI 
twin-turbo motor biedt uitmuntende prestaties.

TECHNIEK

SPORT – “RED” De rode    -badge staat voor  
het hoogste niveau van prestaties en kracht in deze 
reeks. In de gloednieuwe Q60    3.0t zit  
een 3,0L V6 twin-turbomotor met 405 PK.1

TEKEN VAN PRESTATIES Bij INFINITI draaien prestaties om  
meer dan slechts het bieden van een betere rijervaring. We vinden 
dat de auto u een meer dynamische bestuurder moet maken.  
Nu wordt de gedeelde passie stoer weergegeven door de letter S.  
Of hij volgens u nu staat voor intense kracht, tuning of ontwerp... 
Het INFINITI Sport-model is speciaal.

SPORT – “SILVER” De gloednieuwe Q60    heeft  
een verbeterde stijl en levert betere prestaties,  
maar heeft ook een krachtige maar zuinige 
aandrijving: 2.0t turbobenzinemotor met 211 PK.  

GLOEDNIEUWE 3,0-LITER V6 TWIN-TURBO MOTOR MET 405 PK 
Met de nieuwe V6 twin-turbo motor wordt er snel koppel gegenereerd, 
kunt u snel versnellen en lijkt het alsof u eindeloos veel kracht hebt. 
Dankzij de Direct Injection Gasoline (DIG), watergekoelde lucht, 
een turbosnelheidsensor en het geavanceerde turbineblad ontwerp 
profiteert u van een snellere respons en een hogere piek.1

405
PK

5.0S

0-100 KM/U  

2,0L I4-TURBOBENZINEMOTOR Ervaar hoe het voelt om met een 
turbomotor te rijden. Ervaar hoe zuinig een auto met vier cilinders  
kan zijn. Dankzij de optimale kracht en efficiëntie rijdt u probleemloos 
naar uw bestemming. De turbo draait snel om 211 PK bij 5,500 tpm  
en zorgt voor een uitmuntende 350 Nm aan koppel. Daarmee bereikt 
u 6.8 l/100 km met gecombineerd brandstofverbruik.2

BETERE ERVARING De schakelflippers hebben geen 
gelijkwaardige positie. In de gloednieuwe Q60 zijn de 
schakelflippers aan het stuur bevestigd in plaats van aan 
de stuurkolom; zo kunt u er eenvoudig bij voor het geval  
u uitdagende bochten moet ronden.1

211
PK

6.8
L/100KM



VERSTERK  
ELKE BEWEGING 
DIGITAAL
Profiteer van het volledige potentieel met volledige 
prestaties (van u én uw Q60) dankzij de koppeling  
tussen de digitale besturing en de ophanging.

HANDELBAARHEID

STUUR MET VERBETERDE PRECISIE Wanneer u aan het 
stuur draait, doet Direct Adaptive Steering®1 iets dat u met geen 
enkel ander stuursysteem kunt doen. Hij brengt de input van de 
bestuurder met de snelheid van elektronen over in plaats van met 
mechanische snelheid. Omdat uw stuurbewegingen digitaal worden 
verwerkt, profiteert u van de reactie die u wilt. Moeiteloos. Snel. 
Precies. Elke beweging is een reactie op wat u doet, speciaal voor 
een instinctieve, natuurlijke verbinding.

HET EERSTE DIGITAAL 
TE WIJZIGEN 
GEBRUIKSSYSTEEM

Een goed presterende auto houdt de aandacht vast. 
INFINITI-auto's zijn krachtig. In de gloednieuwe Q60 is er 
veel meer mogelijk door het 21ste-eeuws gebruikssysteem.

RIJD MET DIRECT ADAPTATIEVERMOGEN De gloednieuwe 
Q60 biedt een uitstekende balans tussen comfort en prestaties. 
Het voelt revolutionair. Stap met één druk op de knop van een 
heerlijk comfortabele rit over op een dynamische rit en profiteer 
van een gepersonaliseerde en responsieve ervaring. U hoeft niets 
te doen. De Dynamic Digital Suspension1 past zich continu aan 
bochten en verouderde wegen aan zodat u altijd vol vertrouwen 
kunt doorrijden.

KIES HOE U WILT RIJDEN Met de INFINITI Drive Mode Selector 
kunt u de prestaties en controle nog verder verfijnen. Maak 
een keuze uit de modi Standard, Snow, ECO1, Sport, Sport+1 en 
Personal. Pas uw rijervaring daarna verder aan door de stuur-, 
motor- en ophangingsinvoer te wijzigen. Het resultaat past bij  
het moment en kan worden afgestemd op wat u graag wilt. 
Verbeter uw ervaring. Uw ervaring draait om meer dan slechts  
de wegomstandigheden en de fabrieksinstellingen.1



MEER MANIEREN 
OM EEN NIEUWE 
WEG IN TE SLAAN
Personaliseer de prestaties met verschillende keuzes 
voor besturing en ophanging. Geniet van uw vrijheid. 
Ga volledig op in elke rit voor een heerlijke rijervaring.

OPTIES VOOR PRESTATIES

( 1 ) DIRECT ADAPTIVE STEERING®1 De toekomst ligt in jouw handen 
en de tijd gaat snel! Met honderden aanpassingen per seconde is 
Direct Adaptive Steering®1 wereldwijd de eerste INFINITI-innovatie die 
uw stuurprestaties continu bijstelt. U kunt zo ook bij lage snelheden 
uitstekend manoeuvreren. Heerlijk rijden op bochtige bergwegen.  
Het systeem werkt door uw stuurbewegingen digitaal over te brengen 
naar de wielen voor een snellere en betere respons. Daarnaast worden 
ongewenste trillingen van het wegoppervlak of krachtige windstoten  
ook weggefilterd. Er zijn minder stuurcorrecties vereist waardoor u 
meer het gevoel krijgt de volledige controle te hebben.

( 2 ) ELEKTROHYDRAULISCHE STUURBEKRACHTIGING Voor de 
mensen die het liefst hydraulische stuurbekrachtiging gebruiken,  
biedt de gloednieuwe Q60 een eenvoudige, alledaagse stuurervaring.

2 STUURSYSTEMEN

( 1 ) DYNAMIC DIGITAL SUSPENSION (DDS)1 U bent de bestuurder. Laat de 
gloednieuwe Dynamic Digital Suspension (DDS)1 zich aan u aanpassen. Geniet van  
een heerlijke rit wanneer u wilt, of van een meer flexibele reactie wanneer het nodig 
is. De nieuwe adaptieve regelaars wijzigen de focus, afhankelijk van de Drive Mode 
Selector-keuze. Als u schakelt tussen modussen, heeft dat direct effect. DDS1 kan het 
chassis continu bewaken, waaronder bijvoorbeeld het rolvermogen, de trilling en het 
stuiteren. Dit zijn op de bestuurder afgestemde prestaties die perfect passen in dit 
digitale tijdperk.

( 2 ) STANDAARDOPHANGING Dankzij de dubbele wishbone aan de voorkant en een 
onafhankelijke multi-linkophanging achter kunt u probleemloos op pad. U kunt elke 
bocht vloeiend door dankzij de schokdempers die u een goede wegligging bieden met 
weinig rolgeluid en trillingen. Van nu af aan maakt u deel uit van een dynamisch team 
waarvoor geen enkele S-bocht teveel is. Met uw gloednieuwe Q60 kunt u alles aan.

REAR-WHEEL DRIVE (RWD) OF INTELLIGENT ALL-WHEEL DRIVE (AWD) 
Voor liefhebbers is niets zo fijn als het rijden met een Rear-Wheel Drive-auto. 
Maar overweeg dit eens: Intelligent All-Wheel Drive kan tussen 0% en 50% van 
het vermogen naar de voorwielen sturen wanneer dat nodig is, of 100% naar de 
achterwielen voor een sportieve respons wanneer het kan. U profiteert dus van  
AWD-tractie zonder dat u het gevoel van Rear-Wheel Drive hoeft op te geven.1

OPHANGINGSSYSTEMEN2

AANDRIJFSYSTEMEN2



CONNECTIVITEIT

IN VERBINDING  
MET DE  
VERBONDEN 
WERELD
Met INFINITI InTouch™ ligt de wereld aan uw voeten.  
Er gebeurt van alles in uw leven en met INFINITI 
InTouch™ met navigatie1 en de INFINITI InTouch™ 
Services houdt u alles wat er gebeurt overzichtelijk in 
uw auto. Blijf op de hoogte en houd contact met spraak, 
sms-berichten, uw agenda, navigatie en muziek.1,3

MELDING BIJ FOUTEN

CLAXON OP AFSTAND 

VERLICHTING OP AFSTAND 

AGENDA

ZOEK MIJN AUTO

ONDERHOUDSWAARSCHUWING

FACEBOOK®

INFINITI INTOUCH™ TRACKING 
MET DIEFSTALMELDING1

GOOGLE SEARCH®

BEL INFINITI ASSISTANCE

NIEUWE INFINITI INTOUCH™ SERVICES1

INFINITI INTOUCH™ MOBIELE APPS1

Voor meer informatie over de INFINITI InTouch™-services 
neemt u contact op met het dichtstbijzijnde INFINITI Center

VOERTUIGSTATUSRAPPORT

EMAIL

Met de INFINITI InTouch Services App1.3 kunt u uw voertuig op 
afstand bekijken en bedienen. 

EEN HOOGWAARDIGE VERBINDING Elke keer dat u in de 
gloednieuwe Q60 stapt, ervaart u de naadloze verbinding met uw 
draagbare technologie. Als u uw smartphone verbindt met INFINITI 
InTouch™ met navigatie1 zorgen INFINITI InTouch Mobile Apps1,3 en 
INFINITI InTouch™ Services1,3 ervoor dat u vanuit de auto alles kunt 
doen wat u maar wilt. Laat e-mailberichten of sms-berichten aan 
u voorlezen. Luister naar uw afspeellijst. Navigeer door onbekende 
straten of bel uw vrienden. Het systeem onthoudt zelfs uw 
persoonlijke rijvoorkeuren.

BEDIENING MIDDELS AANRAKING Dankzij de INFINITI-
controller kunt u uw technologische systemen eenvoudig en  
intuïtief bedienen. U kunt de systemen gebruiken op de manier  
die voor u het beste werkt: met het wieltje, met het aanraakscherm, 
met de knoppen of zelfs met de bediening op het stuur.  
Het systeem past zich aan u aan in plaats van andersom.

PAST ZICH AAN U AAN INFINITI InTouch™1,3 biedt een intuïtieve 
ervaring vanaf de bestuurdersstoel, op de manier die het beste 
bij u past. U kunt op elke gewenste manier werken met het 
moderne systeem. Het bovenste scherm kan met aanrakingen 
worden bediend, met de schakelaars op het stuur of met de 
INFINITI-controller. Het scherm wordt voornamelijk gebruikt 
voor navigatie en om rij-informatie weer te geven. Het onderste 
scherm kan met aanrakingen worden bediend. Hiermee kunt 
u de infotainmentsystemen beheren, zoals het geluid, de 
klimaatcontrole, de apps en de rijprestatie-instellingen.1

BLUETOOTH®-AUDIOSTREAMING Verander uw Bluetooth®-
smartphone in een bron van muziek en luister naar uw favoriete 
afspeellijsten via het gloednieuwe audiosysteem van de Q60.1,4

HANDSFREE VEELZIJDIGHEID Met het INFINITI Bluetooth® 
Hands-free Phone System,1,4 kunt u draadloos oproepen plaatsen 
en ontvangen middels spraakherkenning. Geen gedoe. Geen 
headset nodig. U hoeft enkel op een knop op het stuur te drukken.

Met het INFINITI-NAVIGATIESYSTEEM kunt u eenvoudig uw 
locatie en bestemming vinden, zelfs in een drukke omgeving. 
Profiteer van een intuïtievere weergave en een eenvoudigere 
interface voor gebruiksvriendelijk gebruik.1 



ACTIVE NOISE CANCELLATION Zorg voor een minimale hoeveelheid 
geluid van de weg en creëer een optimale luisteromgeving met Active 
Noise Cancellation. De technologie neutraliseert afleidende geluiden  
met een akoestisch contrasterend signaal. Hoe stiller het is in de auto, 
hoe beter de muziek klinkt en hoe beter u een gesprek kunt voeren.1  

AKOESTISCH GLAS Creëer een serene omgeving. Dankzij dun, 
geluidsabsorberend materiaal tussen de lagen glas is er een stuk  
minder geluidsoverlast en profiteert u van een persoonlijkere rijervaring.

EEN NIEUW  
TIJDPERK VOOR 
NIEUW GELUID
U hoort het hier voor het eerst. De nieuwe Bose® 
Performance Series maakt zijn wereldwijde debuut 
in de gloednieuwe Q60. Geniet van concertwaardig 
geluid dat u volledig omringt, waardoor de auto een 
heerlijke dynamische luisterervaring biedt.1

GELUID

EIGEN DIGITALE SIGNAALVERWERKING Voor Advanced Staging 
Technology, een recente innovatie van Bose®, wordt gebruikgemaakt 
van geavanceerde algoritmen om muziek dynamisch naar de ideale 
locatie te leiden in de auto. De instrumenten en stemmen klinken 
uitzonderlijk helder. Op de bestuurdersstoel krijgt u daarom het 
gevoel dat u vooraan zit bij een concert.1 

VERBETERDE GELUIDSPRESTATIES Ervaar een prachtige 
geluidservaring. De AudioPilot® 2.0 Noise Compensation 
Technology bewaakt continu de geluiden buiten en stelt de muziek 
op basis daarvan af. Met de Centerpoint® 2.0 Surround Technology 
kunt u genieten van surround sound vanaf cd's, MP3-bestanden en 
Digital Audio Broadcasting.1

HET NIEUWSTE VAN BOSE® Voor iedereen die een prestatiegericht 
geluidssysteem wil, is de nieuwe Bose® Performance Series met 
Advanced Staging Technology de juiste oplossing. Met dertien 
hoogwaardige luidsprekers, waaronder meerdere nieuwe woofers 
van 255 mm en 150 x 230 mm en een lichte silk dome tweeter klinkt 
de muziek live. Profiteer van preciezer en fijner geluid waarbij de 
akoestiek altijd ideaal is.1 



ZORG MOEITELOOS 
VOOR MEER  
MOGELIJKHEDEN
Dankzij de rijverbeteringstechnologieën kunt u nog 
eenvoudiger de weg op: gebruik de slimme cruise 
control, profiteer van het snelle reactievermogen en 
de betere zichtbaarheid vóór, achter en rondom u én 
stuur zonder moeite. 

HULPMIDDELEN VOOR BESTUURDERS

SLIMME CRUISE CONTROL 
Stel uw gewenste veiligheid en afstand in,  
dan zorgt Intelligent Cruise Control (ICC)1,5 met de 
Distance Control Assist (DCA)1 er automatisch en 
moeiteloos voor dat u bij vertragend verkeer zelf 
ook vertraagt. Wanneer het verkeer weer versnelt, 
zorgt Intelligent Cruise Control (ICC) ervoor dat u 
weer versnelt naar de vooraf ingestelde snelheid, 
met de aangegeven afstand.

STUUR EENVOUDIGER 
Dankzij de Direct Adaptive Steering®, Active 
Lane Control1,6 wordt de weg voor u proactief 
beoordeeld en kunnen er automatisch 
kleine correcties aan de stuurhoek worden 
doorgevoerd als uw gloednieuwe Q60 merkt 
dat er richtingswijzigingen zijn door een oneven 
rijoppervlak of harde wind. U heeft een beter 
gevoel van stabiliteit en tegelijkertijd trilt het 
stuur minder.

VERKEERSBORDHERKENNING 
De gloednieuwe Q60 is ook voorzien van een 
systeem voor de herkenning van verkeersborden; 
dat is een technologisch nieuwtje waardoor 
bestuurders zich bewust blijven van de 
verschillende snelheidslimieten. Een camera scant 
de weg op borden. Via tekenherkenningssoftware 
worden mogelijke wijzigingen weergegeven 
op het dashboard. Op die manier houdt u zich 
altijd aan de snelheid en bent u zich bewust van 
veranderingen aan de limiet. 

REAGEER SNELLER
De High Beam Assist dimt automatisch uw 
koplampen wanneer er tegenliggers aankomen 
en maakt ze weer feller wanneer er geen 
tegenliggers meer zijn1.

KIJK VERDER
Het Adaptive Front Lighting System (AFS) 
verbetert de zichtbaarheid op kruispunten en om 
bochten door uw stuurbewegingen te volgen en 
de koplampen mee te laten draaien. In combinatie 
met de LED-koplampen met automatische 
hoogteregeling zorgt AFS ervoor dat u niet alleen 
vóór u goed kunt zien, maar dat u ook een goed 
beeld hebt van de omgeving.1

KRIJG EEN BETER BEELD 
Krijg een nieuw perspectief op wat er rondom  
u gaande is. Met de Around View® Monitor  
(AVM) met Moving Object Detection (MOD), vier 
camera's en één virtueel 360-graden-overzicht 
van bovenaf wordt het eenvoudig om zelfs in de 
meest krappe parkeerplaatsen te parkeren1,7.



ZORG  
MOEITELOOS  
VOOR MEER INZICHT
Dankzij de unieke combinatie van actieve 
en passieve veiligheidsinnovaties kunt u 
instinctiever reageren.

VEILIGHEID

OPTIMALE BESCHERMING Het INFINITI Safety Shield®-
concept (onze integrale benadering voor veiligheid) biedt 
een combinatie van technologieën die de rijomstandigheden 
nauwkeurig in de gaten houden om aanrijdingen te voorkomen 
en u en uw passagiers beschermen wanneer u onverhoopt 
toch in een aanrijding verzeild raakt.

VEILIGER ACHTERUIT Met de Back-up Collision Intervention1,7 
wordt u zich beter bewust van uw omgeving. Wanneer u achteruit 
rijdt, waarschuwt het systeem u over voertuigen die eraan komen of 
als er grote, stilstaande voorwerpen worden gedetecteerd achter uw 
gloednieuwe Q60. De auto kan u helpen een botsing te voorkomen 
door de remmen te activeren.

REAGEER OP UW OMGEVING Voor de Forward Emergency 
Braking met detectie van voetgangers1,6 wordt gebruikgemaakt 
van sensoren die de voertuigen vóór u in de gaten houden. Als u 
moet vertragen, gaat uw gaspedaal omhoog en worden de remmen 
geactiveerd om een mogelijke botsing minder ingrijpend te maken, 
of om de botsing in zijn geheel te voorkomen. U profiteert van 
nog meer beveiliging omdat er in de gaten wordt gehouden of er 
voetgangers op het pad van uw auto komen.

REM VOL VERTROUWEN Het gloednieuwe remsysteem van de 
Q60 reageert automatisch op veranderende omstandigheden met 
het Anti-lock Braking System (ABS) en de Electronic Brake force 
Distribution (EBD) voor vier wielen.

KIJKT MET U MEE Voor de systemen Blind Spot Warning en  
Blind Spot Intervention®1,6 wordt gebruikgemaakt van sensoren om 
voertuigen te detecteren die in uw dode hoek zitten. Eerst gaat er 
een waarschuwingslampje branden. Als u dan richting de bezette 
rijbaan stuurt, gaat het stuur trillen. Het kan ook zijn dat er kort 
wordt gestuurd of geremd om ervoor te zorgen dat uw gloednieuwe 
Q60 in de huidige rijbaan blijft.

GEVAARHERKENNING Voor de Predictive Forward Collision 
Warning (PFCW)1,7 wordt gebruikgemaakt van een radar om niet 
alleen het voertuig vóór u, maar ook het voertuig dáárvoor in de 
gaten te houden. Als het systeem een potentieel risico detecteert,  
zoals wanneer een groot voertuig het verkeer voor u blokkeert,  
geeft de gloednieuwe Q60 een hoorbare en zichtbare 
waarschuwing.

BLIJF OP DE GOEDE RIJBAAN De systemen Lane Departure 
Warning en Lane Departure Prevention1,6 bewaken de 
wegmarkeringen en waarschuwen u als u dreigt de rijbaan te 
verlaten. Als u blijft afwijken, stuurt het Lane Departure Prevention 
System kort om uw gloednieuwe Q60 weer terug naar het midden 
van uw rijbaan te begeleiden. 

STERKER EN LICHTER Het ultrasterke staal is twee keer zo sterk  
als normaal staal en is op uw lichaam afgestemd zodat u veiliger 
bent in het geval van een botsing

VERBETERDE BEVEILIGING De gloednieuwe Q60 is niet alleen 
voorzien van airbags vooraan, maar heeft ook aanvullende airbags 
aan de zijkant van de stoelen en een aan het dak gemonteerd gordijn 
die de airbags ondersteunen.8

KLAAR OM U TE BESCHERMEN Veiligheidstechnologie vormt  
een belangrijk onderdeel van uw gloednieuwe Q60.  
De veiligheidsriemen1 worden automatisch vergrendeld wanneer  
u in een noodsituatie remt door de activatie van elektromotoren.  
De inzittenden worden veilig en direct vastgezet voordat er een 
botsing plaatsvindt.

VOOR HET GEVAL DAT Een ander vernieuwend veiligheidskenmerk 
van INFINITI is de pop-upmotorkap1. Als er een botsing met een 
voetganger plaatsvindt, klapt de motorkap van de gloednieuwe  
Q60 direct omhoog, waardoor er extra ruimte wordt gecreëerd 
boven de motor; dit maakt de klap minder ernstig.
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KLEUREN INTERIEUR INTERIEURACCENTEN

DISCLAIMERS

Brandstofverbruikgegevens voor de Q60-reeks - onderhevig aan officiële homologatie l/100 km (km/l): In de stad 9.2/13.1 
(10.8/7.6), buiten de stad 5.4/6.8 (18.5/14.7), gecombineerd 6.8/9.1 (14.7/10.9), CO2-uitstoot 208/156 g/km.2

1 Optioneel op geselecteerde modellen.    2 De verbruikgegevens worden verkregen aan de hand van laboratoriumtests en zijn bedoeld om voertuigen te vergelijken. De 
resultaten van de laboratoriumtests kunnen afwijken van resultaten in de praktijk. Opties, onderhoud, rijgedrag en de weg- en weeromstandigheden kunnen invloed hebben 
op de resultaten.    3 Er is een abonnementsovereenkomst van minimaal 24 maanden vereist. Compatibele smartphone vereist. Wellicht is een bezoek aan de winkel of een 
software-upgrade vereist voor het activeren. Niet alle app-functies zijn beschikbaar voor alle modellen. De beschikbaarheid van de GPS-kaart kan variëren. Het mobiele 
netwerk, apps en diensten zoals Google®-diensten worden aangeboden door onafhankelijke bedrijven die niet onder de controle van INFINITI vallen. Mogelijk moet u een 
abonnement afsluiten en moet de eigenaar toestemming geven om te kunnen activeren. Als de dienstverlener de dienst beëindigt/beperkt, wordt deze mogelijk beëindigd 
zonder aankondiging aan INFINITI en/of haar medewerkers. INFINITI kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden. Mogelijk zijn kosten voor sms-berichten en/of 
dataverbruik van toepassing. Neem contact op met het dichtstbijzijnde INFINITI Center voor meer informatie.  4 De beschikbaarheid van bepaalde functies is afhankelijk van 
de ondersteuning voor Bluetooth® van de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-
logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. INFINITI gebruikt deze merken onder licentie. Neem contact op met uw INFINITI Center voor meer informatie.   5 Intelligent 
Cruise Control voorkomt geen botsingen en geeft geen waarschuwingen. Het is uitsluitend ontworpen voor beperkt remmen. Neem altijd de snelheidsbeperkingen in 
acht. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.    6 De functionaliteit kan beperkt worden op bepaalde wegen, bij bepaald weer of bij bepaalde rijomstandigheden. 
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.    7 De functionaliteit is een toevoeging en is geen vervanging voor verantwoord rijden. Neem altijd de snelheidsbeperkingen 
in acht. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.    8 De airbags zijn slechts een aanvullend beveiligingssysteem. Draag altijd uw veiligheidsgordel. Ondanks het feit 
dat er een inzittendenklassificatiesensor is geplaatst, mogen er geen kinderzitjes andersom in de passagiersstoel worden geplaatst. Kinderen tot 12 jaar moeten altijd op 
de achterbank zitten en goed vastzitten in kinderzitjes, stoelverhogers of veiligheidsgordels afhankelijk van hun grootte.  De airbags worden alleen bij bepaalde ongelukken 
opgeblazen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie. 

Alleen voor klanten uit België: Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.infiniti.be. Geef voorrang aan veiligheid.

iPod is een geregistreerd handelsmerk van Apple, Inc. Bose is een geregistreerd handelsmerk van Bose Corporation. Facebook is een geregistreerd handelsmerk van Facebook, 
Inc. © 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

*Weergegeven model: Q60S 3.0t Sport Tech met optionele interieurafwerking met zilveren optische vezels, een bekleding van semi-anilineleer in Monaco Red of Gallery 
White, een glasdak en metallic verf, beschikbaar vanaf maart 2017.



ACCESSOIRES

GA VAN UNIEK 
NAAR GEPER-
SONALISEERD

**Sommige items worden mogelijk niet in uw regio verkocht. 
Uw INFINITI Center kan u meer vertellen over de 
beschikbaarheid van items

Er zijn meer accessoires beschikbaar 
bij uw INFINITI Center**

 2  METALLIC 19-INCH WIELEN IN STEENKOOLGRIJS  9  SFEERVERLICHTING AAN DE BINNENKANT 

 7  8 

ACCESSOIRELIJST
1 Zwarte grille
2 Metallic 19-inch wielen in steenkoolgrijs
3 Spoiler van koolstofvezel 
4 Spiegelhuizen van koolstofvezel
5 Mistlampen met koolstofvezel afwerking

6 Spatbordventilatieopeningen met kool-
stofvezel afwerking

7 Verlichte instaplijsten

8
Automatisch inschakelende interieur- en 
exterieurverlichting bij het benaderen  
van de auto

9 Sfeerverlichting aan de binnenkant
10 Bescherming voor bagageruimte
11 Organiser voor bagageruimte
12 Consolenet - passagierskant
13 Net in bagageruimte
14 Premium stoffen matten
15 Rubberen matten
16 Wielslotbouten

 1  ZWARTE GRILLE  10  BESCHERMING VOOR BAGAGERUIMTE  7  VERLICHTE INSTAPLIJSTEN 
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INFINITI is technisch partner van het Renault Sport Formule 1™ 
team en samen werken we aan het ontwikkelen van het Energy 
Recovery System voor de motor; hiermee wordt elektrische 
energie hersteld en geïmplementeerd om de ingebouwde 
verbrandingsmotor een boost te geven. 

De INFINITI Engineering Academy is een wereldwijd 
trainingsprogramma voor de meest getalenteerde technische 
studenten. De studenten die worden geselecteerd, gaan aan de 
slag in het INFINITI Technical Centre en bij de Renault Sport 
Formule 1™-faciliteiten.

RENAULT SPORT  
FORMULA ONE™ TEAM.
INFINITI is met trots technisch partner van 
het nieuwe Renault Sport Formule 1™ team.  

#INFINITIF1

Technical Partner



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.
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PRESTATIES
Start-stopsysteem (behalve voor de 3,0-liter V6 benzinemotor)
Variabele stuurbekrachtiging - -
Steering pack 
- Adaptieve besturing (Direct Adaptive Steering - DAS)  
- Actieve rijbaanassistent (Active Lane Control - ALC)

-

Actieve bochtstabiliteitscontrole (Active Trace Control - ATC)
Automatische zeventrapstransmissie met handbediende modus
Schakelflippers - -
Dynamische Digitale Ophanging (alleen voor de 3,0-liter V6 benzinemotor) - -
Eco Pedal (alleen bij de 3,0-liter V6-benzinemotor) - - -
Gesynchroniseerd Rev Match-koppelingscontrolesysteem voor automatische transmissie

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Tegenover elkaar gepositioneerde remklauwen in Dark Chrome  
(voor: vier zuigers; achter: twee zuigers - alleen bij de 2,0-liter I4-benzinemotor) - -

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

Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force Distribution (EBD),  
Traction Control System (TCS) en Vehicle Dynamic Control (VDC)
Hill Start Assist
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich i tylnych foteli
Pop-upmotorkap ter bescherming van voetgangers
Zes airbags (bestuurder en passagier, zij-airbags voorin voor borst- en bekkenbescherming  
en gordijnairbags over volle lengte van interieur)
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(met bandenspanningsweergave)
Automatisch dimmende binnenspiegel
Comfort pack 
- Regensensor
Alarmsysteem met startonderbreker
Ultrasoon alarmsysteem
Snelheidsbegrenzer
Care Pack 
- Cruisecontrol 
- Brake Assist (BA) 
- Forward Emergency Braking met voetgangerdetectie 
- Forward Collision Warning systeem (FCW) 
- Predictive Forward Collision Warning systeem (PFCW) 
- Lane Departure Warning (LDW)

- -

Safety Shield pack 
- Intelligent Cruise Control (ICC) voor alle snelheden 
- Distance Control Assist (DCA) 
- Forward Emergency Braking met voetgangerdetectie 
- Forward Collision Warning systeem (FCW) 
- Predictive Forward Collision Warning systeem (PFCW) 
- Lane Departure Warning (LDW) en Lane Departure Prevention-systeem (LDP) 
- Blind Spot Warning (BSW) en Blind Spot Intervention™-systeem 
- Back-up Collision Intervention 
- Actieve veiligheidsgordels

- -

WIELEN
Lichtmetalen, tweekleurige 19”x9” wielen met vijf spaken, met 255/40 R19 96Y ‘run-flat’-banden - -
Lichtmetalen 19”x9” wielen in donker chroom met 5 spaken, met 245/40 R19 94W ‘run-flat’-banden - -
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EXTERIEUR
Buitenspiegels in carrosseriekleur met LED-knipperlichten
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels - - -
Ambient Pack 
- Elektrisch bedienbare, inklapbare en verwarmde buitenspiegels die automatisch kantelen bij achteruitrijden
Automatisch inschakelende verlichting
LED-koplampen met automatische hoogteregeling en dagrijverlichting
LED-achterlichten
LED-mistlampen (voor en achter)
Follow-me-home-verlichting
Visibility pack1 
- Adaptive Front-lighting System (AFS) 
- Smart Beam
Dubbele uitlaatpijpen met chroom afwerking (behalve voor de 3,0-liter V6 benzinemotor)
Dubbele uitlaatpijpen met chroom afwerking en gaten (alleen voor de 3,0-liter V6 benzinemotor) - -
Getint glas, UV-straling verminderend
Metallic lak
Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

TECHNOLOGIE AAN BOORD
Startknop
INFINITI Drive Mode Selector 
INFINITI InTouch
Twee touchscreens (8” LCD-display met VGA-resolutie en 7” LCD-display met VGA-resolutie)
Fine Vision-instrumentenverlichting met een 3D-, 5-inch TFT-kleurenscherm
Bluetooth®-technologie voor mobiele communicatie
I-Key met smart access, kofferklepbediening en geheugenfunctie
Comfort pack 
- Parkeersensoren voor en achter met display
Achteruitrijcamera - -
Visibility pack1 
- Around View Monitor (AVM) met Moving Object Detection en een parkeerhulpsysteem
Herkenningssysteem voor verkeersborden
INFINITI-navigatiesysteem met verkeersinformatie, spraakherkenning (voor navigatiefuncties)  
en Digital Audio Broadcasting (DAB) - - -

Multimedia pack 
- INFINITI-navigatiesysteem met verkeersinformatie, spraakherkenning (voor navigatiefuncties)  
   en Digital Audio Broadcasting (DAB)

-

COMFORT
Comfort pack 
- Automatische klimaatcontrole met twee temperatuurzones, luchtrecirculatie en een polyfenolfilter
Ventilatieopeningen airconditioning achterin
INFINITI InTuition™ Volledig naar eigen wens aan te passen digitale omgeving
Ramen met automatische werking in één aanraking, gekoppeld aan I-Key en met beklemmingspreventie  
op de ramen vooraan
Terugvindlicht
Flexibel systeem voor het openen van de deur
1: Alleen in combinatie met Ambient pack.

 Standaard
 Standaard (geen bijkomende kosten,  

beschikbaarheid beperkt tot betrokken versie)
 Optioneel

- Niet leverbaar
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AUDIO
AM/FM-audiosysteem met CD-speler
Audiosysteem met 6 luidsprekers - -
Multimedia pack 
- BOSE® Performance-audiosysteem met 13 luidsprekers

-

Active Noise Cancellation (ANC) en Active Sound Enhancement
Bluetooth®-audiostreaming
USB-/iPod-aansluiting en AUX-in-aansluiting in RCA
Spraakherkenningssysteem (alleen audiofuncties)

INTERIEUR
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
12V-aansluitingen (2) in de middenconsole
Handmatig verstelbare stuurkolom - - -
Ambient pack 
- Elektrisch verstelbare stuurkolom 
- Omgevingsverlichting
Aluminium pedalen en voetsteun - -
Interieur afgewerkt met geborsteld aluminium - - -
Interieur afgewerkt met donker esdoornhout - - -
Interieur afgewerkt met donker esdoornhout - -
Interieur afgewerkt met zilveren optische vezels met een semi-anilinelederen bekleding in Monaco Red  
of Gallery White - -

Dakbekleding van zwarte tricotstof
INFINITI-aluminium afwerking van de dorpels
Zonnekleppen met verlichte make-upspiegel, met uitbreiding en kaarthouder aan de bestuurderskant
Zonnebrilvakje en kaartleeslampje bovenin

SEATS
Stoelen afgewerkt met semi-anilineleder
Verwarmde voorstoelen
Sportieve stoelen voorin met elektrische verstelmogelijkheden (8 richtingen)
Elektrisch verstelbare lenden- en zijsteun in bestuurdersstoel, handmatig verstelbare zittinglengte
Ambient pack 
- Geheugen voor instellingen van bestuurdersstoel, stuurkolom en buitenspiegels (verbonden met I-Key)
Armsteun voorin met opbergruimte en bekerhouders
Middenarmsteun achter met bekerhouder
Neerklapbare achterbankleuning
Elektrisch ondersteund instap-/uitstapmechanisme voor eenvoudige toegang tot de stoelen achter
ISOFIX- en top-tether-bevestigingspunten op de achterstoelen

BAGAGERUIMTE
EHBO-verbanddoos en gevarendriehoek

BESCHIKBAARHEID MODEL/MOTOR 2.0L BENZINE RWD 7AT 3.0L BENZINE AWD 7AT

Q60 Premium
Q60 Premium Tech
Q60S Sport
Q60S Sport Tech

2,052

1,395

2,052

1,395

4,690

2,850

KLEUREN 
& BEKLEDING

Q60 Premium Q60 Premium Tech Q60S Sport / 
Q60S Sport Tech

Afwerking Leder Leder Leder

Kleuren interieur (Code) Graphite
(Z)

White
(Q)

Graphite
(Z)

White
(Q)

Graphite
(Z)

White
(Q)

Monaco Red
(A)

Kleuren exterieur Code Type
Pure White QAW

Effen
Black Obsidian KH3
Moonlight White QAB

Metallic

Liquid Platinum K23
Graphite Shadow KAD
Hagane Blue RBP
Iridium Blue RAY
Midnight Black GAG
Solar Mica EBC
Dynamic Sunstone Red NBA

Interieuraccenten
Interieur afgewerkt met geborsteld aluminium - - - - -
Interieur afgewerkt met donker esdoornhout - - - - -
Interieur afgewerkt met koolstofvezel - - - - - -
Interieur afgewerkt met zilveren optische vezels - - - - -

AFMETINGEN
Exterior

Totale lengte 4,690 mm
Totale breedte met/zonder spiegels 2,052 mm / 1,850 mm
Totale hoogte zonder dakrails 1,395 mm
Wielbasis 2,850 mm

Alle maten zijn uitgedrukt in mm.

 Standaard
 Standaard (geen bijkomende kosten, 

beschikbaarheid beperkt tot betrokken versie)
 Optioneel

- Niet leverbaar



TECHNISCHE 
GEGEVENS

Q60 2.0t

MOTOR
Brandstof Benzine
Cilinders 4
Cilinderinhoud 1991 cc
Kleppen I-4 DOHC, 16 kleppen
Inlaatsysteem Common-rail Direct Injection (CDI)
Uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem
Vermogen 155 kW (211 pk) bij 5500 tpm
Koppel 350 Nm bij 1250-3500 tpm
Transmissie Automatische zeventrapstransmissie
Aandrijving wielen Achterwielaandrijving  

(RWD - Rear-Wheel Drive)
Uitstoot Euro 6 b

PRESTATIES
Topsnelheid 235 km/u
0-100 km/u 7.3 s
Geschat verbruik1

stad 9.2 l/100 km
snelweg 5.4 l/100 km
gecombineerd 6.8 l/100 km

CO2-uitstoot1 156 g/km

HANDELBAARHEID
Besturing

Type Elektrische stuurbekrachtiging2,3

Type Adaptieve besturing  
(Direct Adaptive Steering - DAS)4,5

Ophanging
Voor Onafhankelijk, dubbele wishbone met spiraalveren  

over schokdempers, stabilisatorstang
Achter Onafhankelijke multi-link-ophanging, Dual Flow  

Path-schokdempers (DFP), stabilisatorstang
Remmen

Voor/Achter Geventileerde remschijven, Ø 330 mm voor en Ø 316 mm achter2,3

Geventileerde remschijven, Ø 355 mm voor en Ø 350 mm  
achter, met aluminium remklauwen met vier zuigers voor  

en twee zuigers achter4,5

Wielen en Banden Lichtmetalen, tweekleurige 19”x9” wielen met vijf spaken, met 255/40 
R19 96Y ‘run-flat’-banden2,3 / Lichtmetalen 19”x9” wielen in donker 

chroom met 5 spaken, met 245/40 R19 94W ‘run-flat’-banden4,5

VERMOGEN EN GEWICHT
Leeggewicht6 1722 kg2 / 1753 kg3 / 1759 kg4 / 1775 kg5

Maximaal toegelaten massa (MTM) 2140 kg
Laadvolume 342 liter
Capaciteit brandstoftank 80 liter

EXTERIEUR

Weerstandscoëfficiënt 0.292,3 / 0.304,5

1 Zuinigheidscijfers voor de Q60-reeks - onderhevig aan officiële homologatie (l/100 km): in de stad 13.1/9.2; buiten de stad 6.8/5.4; gecombineerd 9.1/6.8; 
CO2-uitstoot 208/156 g/km. De l/100km-cijfers worden verkregen aan de hand van laboratoriumtests en zijn bedoeld voor vergelijkingen tussen voertuigen.  
Mogelijk zijn de cijfers geen juiste weergave van de daadwerkelijke rijresultaten. Optionele apparatuur, onderhoud, rijgedrag en de weg- en weeromstandigheden 
kunnen invloed hebben op de resultaten. ; 2 Q60 Premium; 3 Q60 Premium Tech; 4 Q60S Sport; 5 Q60S Sport Tech. ; 6 De genoemde getallen zijn in overeenstem-
ming 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.

Q60S 3.0t

Benzine
V6

2997 cc
V6 DOHC, 24 kleppen

Directe benzineinspuiting
Dubbel uitlaatsysteem

298 kW (405 pk) bij 6400 tpm
475 Nm bij 1600-5200 tpm

Automatische zeventrapstransmissie
Vierwielaandrijving  

(AWD - All-Wheel Drive)
Euro 6 b

250 km/u
5.0 s

13.1 l/100 km
6.8 l/100 km
9.1 l/100 km

208 g/km

-
Adaptieve besturing  

(Direct Adaptive Steering - DAS)4,5

Elektronisch bediende, onafhankelijke, dubbele wishbone  
met spiraalveren over schokdempers, stabilisatorstang

Elektronisch bediende, onafhankelijke multilink-ophanging,  
Dual Flow Pathschokdempers (DFP), stabilisatorstang

Geventileerde remschijven, Ø 355 mm voor en Ø 350 mm achter, met  
aluminium remklauwenmet vier zuigers voor en twee zuigers achter4,5

Lichtmetalen 19”x9” wielen in donker chroom met  
5 spaken, met 245/40 R19 94W ‘run-flat’-banden4,5

- / - / 1874 kg4 / 1890 kg5

2265 kg
342 liter
80 liter

0.304,5
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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.


