
Q70

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.

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 4,2 – 15,8 l/100 km (23,8 – 6,3 km/l), CO2-uitstoot 124 – 249 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: I2171Q70SGNLNL

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.



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 Q70, waar het stijlvolle ontwerp en het vakmanschap zijn gecombineerd met innovatie om uw zintuigen 
te prikkelen. Stel de Q70 van uw dromen samen. Met elke selectie bent u één stap dichter bij uw visie.

KLEUREN EXTERIEUR

VERSCHILLENDE VELGEN

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.

NEEM OVERAL DE LEIDING De Q70 heeft dramatische 
lijnen en een motorkap met dubbele golf die leidt tot 
aan de verhoogde spatborden vooraan. De herkenbare 
grille met dubbele boog van INFINITI laat de expressieve, 
krachtige LED koplampen extra opvallen. Het op 
mensenogen geïnspireerde ontwerp is ook gebruikt 
voor de achterlichten. De Sport versie heeft een 
nog elegantere vorm met scherpere randen aan de 
voorkant en 20-inch wielen met 5 spaken.*

BELEEF ELKE RIT NOG INTENSER Ervaar souplesse, 
welke motor u ook kiest. De 2.2d motor is zuinig én 
laat u met een tevreden gevoel rondrijden. Deze motor 
is voorzien van onze nieuwste dieseltechnologie zodat 
u tot 4,8 l/100 km kunt bereiken. Kies voor de motor 
met een enorme hybride efficiëntie en een fantastische 
intensiteit. U profiteert van 364 PK en een indrukwekkende 
6,2 l/100 km. U kunt ook kiezen voor de 3,7-liter 
V6 motor met nog indrukwekkender prestaties.

18 X 8.0-INCH LICHTMETALEN ALUMINIUM VELGEN 20 X 9.0-INCH LICHTMETALEN ALUMINIUM VELGEN1
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ONDERSCHEID U VERGROOT UW MOGELIJKHEDEN

KIES VOOR MEER COMFORT De prachtige lijnen uit 
het interieur van de Q70 sluiten perfect aan bij de 
behoeften van elke gast. Het passagiersgedeelte heeft 
een optimale ruimte dankzij de breedte en perfecte 
boog van het dak. Dankzij de vorm van de stoelen 
vooraan hebben passagiers meer beenruimte. Daarnaast 
zijn de stoelen vooraan voorzien van klimaatcontrole: 
er wordt koele of warme lucht door het geperforeerde 
leer gecirculeerd.*

PLEZIER DANKZIJ ALLE DETAILS Geniet van de sfeer: 
een uitzonderlijke ruimte waarin uw zintuigen worden 
geprikkeld door de hoogwaardige materialen en de 
indrukwekkende aandacht voor details. Kies voor de 
Premium Tech versie om de auto nog verder te 
verbeteren, met prachtig semi-anilineleer op de stoelen, 
een afwerking met prachtig wit esdoornhout met 
zilverkleurige afwerking en heerlijk zachte materialen 
in het interieur.*

HOOGWAARDIG GELUID Het BOSE® Premium Surround 
Sound systeem* is voorzien van 16 luidsprekers, 
waaronder 2 op de schouderpunten van beide stoelen 
vooraan. Elke luidspreker is afzonderlijk afgestemd 
om een vol en realistisch 5.1 Surround Sound te bieden. 
Active Noise Control herkent intelligent geluiden 
van de weg of de wind en neutraliseert deze met 
tegengestelde geluidsgolven voor een rustigere 
rijervaring.*

GEVAAR HERKENNEN Voor Predictive Forward 
Collision Warning* wordt gebruikgemaakt van een 
radar om ervoor te zorgen dat de Q70 niet alleen 
het voertuig vóór u, maar ook het voertuig dáárvoor 
in de gaten houdt. Als het systeem een potentieel 
gevaar detecteert, geeft het een zichtbare en hoorbare 
waarschuwing.

ZEKERHEID BIJ ACHTERUIT RIJDEN Back-up Collision 
Intervention* biedt u extra informatie tijdens het 
achteruit rijden. Wanneer u de achteruit inschakelt, 
waarschuwt het systeem u als er naderende voertuigen 
of grote voorwerpen worden gedetecteerd achter uw 
auto en helpt het zelfs een botsing te voorkomen door 
te gaan remmen.

Hoe gaat uw Q70 eruitzien? De auto is ontwikkeld 
voor mensen die graag hun eigen plan trekken en 
biedt gewaagde ideeën voor de echte waaghalzen. 
Kies voor een elegant interieur waaruit blijkt wat 
uw ambities zijn. Opdrachttechnologie die anticipeert 
en inspeelt op wat u zichzelf nog niet eens had 
gerealiseerd. Er zijn immers geen grenzen aan 
uitmuntendheid ... en ook niet aan wat u kunt en wil!
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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.

KLEUREN INTERIEUR INTERIEURACCENTEN

Zie de achterkant voor meer informatie over rijhulpfuncties.



Q70 PREMIUM Q70 PREMIUM TECH Q70 SPORT Q70 SPORT TECH

AFWERKINGSNIVEAUS, PAKKETTEN EN OPTIES
Q70

•	 Automatische zeventrapstransmissie  
met handbediende modus 

•	 Variabele stuurbekrachtiging
•	 Start-stopsysteem  

(behalve voor de 3,7-liter V6 benzinemotor)
•	 Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS – Tyre Pressure 

Monitoring System) (met bandenspanningsweergave)
•	 Hill Start Assist
•	 Zes airbags (bestuurder en passagier, zij-airbags voorin 

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

•	 Actieve hoofdsteunen voor
•	 Regensensor en lichtsensor
•	 Automatisch dimmende binnenspiegel
•	 Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force 

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

•	 Snelheidsbegrenzer
•	 Cruisecontrol
•	 Brake Assist (BA)
•	 Alarmsysteem met startonderbreker
•	 Actieve veiligheidsgordels
•	 Herinnering voor veiligheidsgordels voorin
•	 Lichtmetalen 18-inch velgen met 10 spaken
•	 Buitenspiegels in carrosseriekleur met LED-knipperlichten
•	 Verwarmde, elektrisch verstelbare en inklapbare 

buitenspiegels
•	 LED-koplampen met automatische hoogteregeling 

en dagrijverlichting
•	 LED-mistlampen voor
•	 Mistlampen achter
•	 LED-verlichting achter
•	 Verwarmde ruitensproeiers vóór
•	 Dubbele uitlaatpijpen met chroom afwerking
•	 INFINITI Drive Mode Selector 
•	 Eco-indicator
•	 Grote, centraal geplaatste kleurendisplay  

met INFINITI Controller
•	 I-Key met kofferklepbediening en geheugenfunctie 

voor de instellingen
•	 Ramen met automatische werking met één knop voor alle 

deuren, gekoppeld aan I-Key en met beklemmingspreventie
•	 Achteruitrijcamera
•	 Automatisch inschakelende interieur- en exterieurverlichting 

bij het benaderen van de auto
•	 Follow-me-home-verlichting
•	 Analoge INFINITI-klok
•	 Automatische klimaatcontrole met twee temperatuurzones 

en luchtrecirculatie

•	 Ventilatieopeningen airconditioning achterin
•	 Verlichte make-upspiegels (bestuurder en voorste passagier)
•	 12V-aansluitingen in de middenconsole
•	 Dubbel glas, voor en achter
•	 Zonnebrilvakje en kaartleeslampje bovenin
•	 Audiosysteem met 6 speakers
•	 1 CD/DVD-speler met MP3-/WMA-compatibiliteit  

en 2 GB INFINITI Music Box 
•	 Bluetooth®-aansluiting voor draadloze verbindingen 

en spraakherkenning
•	 Bluetooth®-audiostreaming
•	 USB-/iPod-aansluiting en AUX-in-aansluiting in RCA
•	 Multifunctioneel stuurwiel
•	 met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop
•	 Elektrisch verstelbare stuurkolom
•	 Interieurafwerking met Japans esdoornhout
•	 Stoffen stoelbekleding
•	 Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (10 standen)
•	 Elektrisch verstelbare bijrijdersstoel (10 standen)
•	 Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
•	 Elektrisch verstelbare lendensteun voorpassagiersstoel
•	 Skiluik (behalve voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 ISOFIX-bevestigingspunten achterin
•	 Soft-close zelfsluitend kofferdeksel

Optionele pakketten:  1  
Individuele opties:  6  

 Inclusief alle Q70 kenmerken, plus:
•	 Remmen met energieregeneratiesysteem  

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

(VSP; alleen in de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Ruimtebesparend reservewiel (alleen voor de 3,7-liter V6 

benzinemotor en de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 ’HYBRID’-logo (alleen voor de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Lederen stoelbekleding
•	 Verwarmde en geventileerde bestuurdersstoel 

en voorpassagiersstoel
•	 Parkeersensoren voor en achter met display
•	 Around View Monitor (AVM) met Moving Object Detection 

en een parkeerhulpsysteem
Standaardpakketten:  1  
Optionele pakketten:  4  
Individuele opties:  6  7  8  

 Inclusief alle Q70 PREMIUM kenmerken, plus:
•	 Actieve bochtstabiliteitscontrole (Active Trace Control – ATC)
•	 Eco Pedal (alleen beschikbaar voor de 3,7-liter V6 

benzinemotor en de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Forest Air® climate control met automatische recirculatie, 

Breeze-stand, Plasmacluster-luchtfilter en Polyfenolfilter
•	 Wit esdoornhout met zilverkleurige poederafwerking
•	 Semi-anilinelederen bekleding

Standaardpakketten:  2  3  4  5
Individuele opties:  6  7  

 Inclusief alle Q70 kenmerken, plus:
•	 Schakelflippers van magnesium
•	 Remmen met tegenover elkaar liggende remklauwen  

(voor: vier zuigers; achter: twee zuigers)
•	 Lichtmetalen 20-inch velgen (sportdesign)  

met 5 dubbele spaken
•	 Voor- en achterbumper in Sport-design
•	 Rode “S”-typeaanduiding
•	 Parkeersensoren voor en achter met display
•	 Around View Monitor (AVM) met Moving Object Detection 

en een parkeerhulpsysteem
•	 Aluminium pedalen en voetsteun
•	 Interieurafwerking met zwarte lak
•	 Voorstoelen met Sport-design
•	 Lederen stoelbekleding
•	 Verwarmde en geventileerde bestuurdersstoel 

en voorpassagiersstoel
Standaardpakketten:  1  4
Individuele opties:  6  7  8

 Inclusief alle Q70S SPORT kenmerken, plus:
•	 Actieve vierwielbesturing (4WAS – 4 wheel active steering) 

(alleen voor de 3,7-liter V6 benzinemotor)
•	 Sportonderstel (alleen voor de 3,7-liter V6 benzinemotor)
•	 Actieve bochtstabiliteitscontrole (Active Trace Control – ATC)
•	 Ruimtebesparend reservewiel (alleen voor de 3,7-liter 

V6 benzinemotor en de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Eco Pedal (alleen beschikbaar voor de 3,7-liter V6 

benzinemotor en de 3,5-liter V6 hybride motor)
•	 Forest Air® climate control met automatische recirculatie, 

Breeze-stand, Plasmacluster-luchtfilter en Polyfenolfilter
Standaardpakketten:  2  3  5
Individuele opties:  6  7  

PAKKETTEN EN OPTIES

 Connectiviti+ systeem
•	 Centrale display met touchscreen in hoge resolutie 

en INFINITI Controller
•	 30 GB HDD-navigatiesysteem met RDS-TMC (Traffic 

Message Channel), Michelin-gidsen en 3D POI-gegevens
•	 CD/DVD-speler met MP3-/WMA-/DivX-compatibiliteit 

en 10 GB INFINITI Music Box met geïntegreerde 
Gracenote®-database

•	 Spraakherkenning voor navigatiesysteem

 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

1

2

 Visibility pack
•	 Around View Monitor (AVM) met parkeersensoren rondom, 

Moving Object Detection en een parkeerhulpsysteem
•	 Adaptieve bochtverlichting (AFS – Adaptive Front-lighting 

System) met hogedrukreiniging koplampen

 Welcome pack
•	 Geheugen voor instellingen van bestuurdersstoel, 

stuurkolom en buitenspiegels (verbonden met I-Key)
•	 Buitenspiegels kantelen automatisch bij achteruitrijden
•	 Verwarmd stuurwiel

 Multimedia Pack
•	 Connectiviti+ systeem  1
•	 Bose® Premium Surround Sound system met 

5.1-kanaalsdecodering, 16 luidsprekers en Engine 
Harmonic Cancellation-technologie

3

4

5

 Metallic lak

 Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

 Premium audiosysteem
•	 Bose® Premium Sound System met 10 luidsprekers

6

7

8

Zie de achterkant voor meer informatie over rijhulpfuncties.



TECHNISCHE GEGEVENS
Q70 3.7 Q70 2.2D Q70 Hybrid

MOTOR
Brandstof Benzine Diesel Benzine / elektrisch (hybride)
Cilinders V6 4 V6
Cilinderinhoud (cc) 3.696 2.143 3.498
Kleppen Dubbele bovenliggende nokkenassen (DOHC), vier kleppen per cilinder en micro-afwerking. 

Stalen inlaat- en uitlaatkleppen. Variable Valve Event and Lift (VVEL) voor inlaatkleppen zorgt 
voor betere prestaties, minder uitstoot van schadelijke stoffen en efficiënt brandstofgebruik

I-4 DOHC, 16v. Dubbele bovenliggende nokkenassen (DOHC), vier kleppen per cilinder  
en micro-afwerking. Stalen inlaat- en uitlaatkleppen

Inlaatsysteem High-flow inlaatsysteem Common-rail Direct Injection (CDI) High-flow inlaatsysteem
Uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem Dubbel uitlaatsysteem, dieselpartikelfilter Dubbel uitlaatsysteem
Vermogen 235 kW (320 pk) bij 7.000 tpm 125 kW (170 pk) bij 3.200 tot 4.000 tpm 225 kW (306 pk) bij 6.800 tpm
Koppel 360 Nm bij 5.200 tpm 400 Nm bij 1.600 tot 2.800 tpm 350 Nm bij 5.000 tpm
Vermogen (elektromotor) – – 50 kW (68 pk) bij 1.646 tot 2.000 tpm
Koppel (elektromotor) – – 290 Nm bij 1.646 tpm
Vermogen (totaal van beide motoren) – – 268 kW (364 pk)
Transmissie Elektronisch geregelde zevenversnellingsbak met handbediende modus.  

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

Elektronisch geregelde zevenversnellingsbak met handbediende modus.  
Adaptief leeralgoritme detecteert rijstijl bestuurder en past de automatische schakeling  

hierop aan. Handbediende modus biedt sequentiële bediening versnellingsbak

Elektronisch geregelde zevenversnellingsbak met handbediende modus.  
Adaptief leeralgoritme detecteert rijstijl bestuurder en past de automatische schakeling  

hierop aan. Handbediende modus biedt sequentiële bediening versnellingsbak
Aandrijving en wielen Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive) Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive) Achterwielaandrijving (RWD – Rear-Wheel Drive)
Uitstoot Euro 6 b Euro 6 b Euro 6 b

DIRECT RESPONSE HYBRID-SYSTEEM
Hybridesysteem – – Eén elektrische motor, 2 koppelingen
Accutype – – Lithium-ionaccu

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 250 220 250
0 – 100 km/u (s) 6,2 8,9 5,3
Officieel verbruik1

Stad (l/100 km) 15,8 5,78 / 5,99 8,7
Snelweg (l/100 km) 7,9 4,28 / 4,39 5,3
Gecombineerd (l/100 km) 10,8 4,88 / 4,99 6,2

Officiële CO2-uitstoot1 (g/km) 249 1248 / 1289 145

VERMOGEN EN GEWICHT
Leeggewicht2 (kg) 1.826 1.9043 / 1.9054 / 1.9305 / 1.9186 / 1.9457 1.8944 / 1.9205

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (rijklaar) (kg) 2.310 2.3753,4,5 / 2.4056,7 2.400
Maximaal aanhangergewicht ongeremd/geremd (kg) 750 / 1.500 750 / 1.500 750 / 1.500
Laadvolume (liter) 500 450 350
Capaciteit brandstoftank (liter) 80 74 70

EXTERIEUR
Weerstandscoëfficiënt 0,28 0,273,4,5 / 0,286,7 0,26

1  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.

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  Q70   4 Q70 Premium   5 Q70 Premium Tech   6 Q70 Sport   7 Q70 Sport Tech
8  Lichtmetalen 18-inchwielen met 10 spaken
9  Lichtmetalen 20-inchwielen (sportdesign) met 5 spaken



Q70 Q70 Premium Q70 Premium Tech Q70 Sport / Q70 Sport Tech

AFWERKING Textiel Leather Leather Leather
Kleur bekleding (Code) Graphite (G) Graphite (G) Graphite (G) Java (P) Graphite (G) Stone (Z)

KLEUREN EXTERIEUR Code Type
Black Obsidian KH3 Effen ■ ■ ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Metallic

□ □ □ □ □ □
Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □
Chestnut Bronze CAN □ □ □ □ □ □
Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □
Midnight Blue BW5 □ □ □ □ □ □
Malbec Black GAC □ □ □ □ □ □

INTERIEURACCENTEN
Houten interieuraccenten, Japanse esdoorn ■ ■ – – – –

Wit esdoornhout met zilverkleurige poederafwerking – – ■ ■ – –

Zwart gelakte interieuraccenten – – – – ■ ■

KLEUREN & BEKLEDING

■ Standaard

□ Optioneel

– Niet leverbaar

BESCHIKBAARHEID MODEL/MOTOR
2.2L DIESEL RWD 7AT 3.5L V6 HYBRID RWD 7AT 3.7L V6 PETROL RWD 7AT

Q70 √

Q70 Premium √ √

Q70 Premium Tech √ √

Q70 Sport √

Q70 Sport Tech √ √

1.575

2.900

1.845

4.980

1.845

1.570

Alle maten zijn uitgedrukt in mm.

1.4931.493



Q70

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.

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 4,2 – 15,8 l/100 km (23,8 – 6,3 km/l), CO2-uitstoot 124 – 249 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: I2171Q70SGNLNL

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.


