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1 HT = Handgeschakelde Transmissie
2 Alleen leverbaar i.c.m. met Automatische Transmissie
* Esdoornhouten interieuraccenten zijn standaard wanneer wordt gekozen voor de optionele Monaco Red lederen bekleding.

De prijzen zijn correct op het moment van het ter perse gaan. Het betreft slechts adviesprijzen. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten. INFINITI 
Europe behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alhoewel deze prijslijst met de grootst 
mogelijke zorg is opgesteld kunnen wij niet garanderen dat er geen vergissingen in voorkomen.

G37 cABRiO – PRijzen

Versie Motor Transmissie Aantal
cilinders

Cilinderin-
houd

Vermogen/ 
Koppel 

Fiscaal  
Vermogen

CO2  
uitstoot

Consumenten 
adviesprijs 
excl. BTW

Consumenten 
adviesprijs 

incl. 21 % BTW

pk (kW) / Nm g/km Euro Euro
GT 3.7 V6  

benzine
6 HT 1 V6 3.696 320 (235) / 

360
19 275 42.768,60 51.750

GT Premium 3.7 V6  
benzine

6 HT 1 V6 3.696 320 (235) / 
360

19 275 45.785,12 55.400

OPTies

GT GT Premium CO2  
uitstoot

Consumenten 
adviesprijs 
excl. BTW

Consumenten 
adviesprijs 

incl. 21 % BTW
g/km Euro Euro

Automatische zeventrapstransmissie met magnesium  
schakelpeddels voor handbediende modus o o 264 1.818,18 2.200

Intelligent Cruise Control (ICC) o o 768,60 930
Monaco Red lederen bekleding met rood handgebeitst  
esdoornhout 2 - o 826,45 1.000

Ruimtebesparend reservewiel (thuiskomer, vervangt  
bandenreparatiekit) o o 99,17 120

- niet leverbaar
❒	 Optioneel
n	 standaard 

KLeURen & inTeRieURAccenTen

GT GT  
Premium

Consumenten 
adviesprijs 
excl. BTW

Consumenten 
adviesprijs 

incl. 21 % BTW

Euro Euro
Afwerking Leder Leder

Transmissie

HT
/A

T

HT
/A

T

HT
/A

T

HT
/A

T

HT
/A

T

HT
/A

T

AT
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Leverbaar n n n n n n ❒

Kleuren exterieur Code Type
Black Obsidian KH3

Effen
n n n n n n n

Vibrant Red A54 n n n n n n n

Midnight Garnet NAB

Metallic

o o o o o o o

702,48 850

Moonlight White QAA o o o o o o o

Liquid Platinum K23 o o o o o o o

Athens Blue B21 o o o o o o o

Platinum Graphite K51 o o o o o o o

Pacific Sky RAF o o o o o o o

Interieuraccenten Trans.

Silk Obi aluminium
HT n n n n n n -
AT n n n n n n -

Afrikaans rozenhout 2 AT o - o o - o - 256,20 310

Rood handgebeitst esdoornhout AT - - - - - - n*
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sTAnDAARD UiTRUsTinG

GT GT Premium 

3,7-liter V6 VVEL (VVEL - Variable Valve Event and Lift) n n

Handbediende zesversnellingbak n n

Variabele stuurbekrachtiging n n

Remmen met tegenover elkaar liggende remklauwen (voor: vier zuigers; achter: twee zuigers) n n

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

Zes airbags (bestuurder en passagier, zij-airbags voorin voor het hoofd en voor borst en heupen) n n

Actieve hoofdsteunen voor n n

Pop-up rolbeugels ter bescherming van inzittenden n n

Regensensor en lichtsensor n n

Automatisch dimmende binnenspiegel n n

Cruisecontrol n n

Snelheidsbegrenzer n n

Achteruitrijcamera met parkeersensoren voor en achter en display n n

Bluetooth-aansluiting voor draadloze verbindingen en spraakherkenning n n

I-key : keyless entry met geheugenfunctie voor de instellingen van de elektrisch verstelbare voorstoelen, 
stuurkolom en buitenspiegels n n

Analoge Infiniti-klok n n

Automatische klimaatcontrole met twee temperatuurzones en luchtrecirculatie n n

Windscherm n n

USB-/iPod-aansluiting en AUX-in-aansluiting in RCA n n

Multifunctioneel stuurwiel n n

Stuurwiel en versnellingspookknop met leder bekleed n n

Elektrisch verstelbare stuurkolom n n

Aluminium pedalen en voetsteun n n

Silk Obi-aluminium interieuraccenten n n

Lederen stoelbekleding n n

Achtvoudig elektrisch verstelbare passagiersstoel voor n n

ISOFIX-bevestigingspunten achterin n n

EHBO-verbanddoos en gevarendriehoek n n

Lichtmetalen 19-inchwielen (sportdesign) met 10 spaken n n

Exterieur geheel in één kleur n n

Buitenspiegels in carrosseriekleur n n

Driedelig, elektrisch bedienbaar, stalen vouwdak n n

Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels n n

Bi-xenonverlichting met adaptieve bochtverlichting (AFS - Adaptive Front-light System), automatische 
hoogteregeling en hogedrukreiniging koplampen     n n

Geïntegreerde mistlampen voor en achter n n

Zelfherstellende Scratch Shield-lak n n

n	 standaard 
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MODeLveRschiLen

OPTiOn eLe UiTRUsTinG

GT GT Premium 

Groot, centraal geplaatst kleurenscherm met Infiniti Controller n -

Centraal geplaatst, kleurenaanraakscherm met hoge resolutie en Infiniti Controller - n

- 30GB HDD-navigatiesysteem met TMC, Michelin-gids en 3D POI-gegevens - n

Spraakherkenning voor navigatiesysteem en audio - n

Audiosysteem met zeven speakers n -

Bose® premium sound system met dertien luidsprekers, luidsprekers in de hoofdsteunen en 
ruisonderdrukkende techniek - n

Cd-speler geschikt voor mp3 en WMA plus 2 GB Infiniti Music Box n -

Cd-/dvd-speler geschikt voor  mp3, WMA en DivX-films, plus 10 GB Infiniti Music Box - n

Achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel n -

Tienvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel - n

Handmatig verstelbare lendesteun bestuurdersstoel n -

Elektrisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel - n

Geheugen voor instellingen van bestuurdersstoel, stuurkolom en buitenspiegels (verbonden met I-Key) - n

Verwarmbare bestuurdersstoel en voorpassagiersstoel n -

Verwarmbare en geventileerde bestuurdersstoel en voorpassagiersstoel - n

GT GT Premium 

Automatische zeventrapstransmissie met magnesium schakelpeddels voor handbediende modus ❒ ❒

Intelligent Cruise Control (ICC) (alleen versies met handgeschakelde transmissie) ❒ ❒

Intelligent Cruise Control (ICC) alle snelheden met intelligente remassistent (IBA - Intelligent Brake Assist) (alleen 
versies met automatische transmissie) ❒ ❒

Houten interieuraccenten (alleen leverbaar in combinatie met automatische transmissie; niet in combinatie met 
lederen bekleding Stone ) ❒ ❒

Monaco Red lederen bekleding met rood handgebeitst esdoornhout (alleen leverbaar in combinatie met 
automatische transmissie) - ❒

Ruimtebesparend reservewiel (thuiskomer, vervangt bandenreparatiekit) ❒ ❒

Metallic lak ❒ ❒

- niet leverbaar
❒	 Optioneel
n	 standaard 
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Technische GeGevens

1  De gegeven waarden zijn bepaald volgens de meetmethoden die in de meest recente versie van de Richtlijn 80/1268/eG worden gespecificeerd. in overeenstemming met Richtlijn 
1999/94/eG , gewijzigd door richtlijn 2003/73/eG : het brandstofverbruik en de cO2 uitstoot van een voertuig is niet alleen afhankelijk van het efficiënte brandstofverbruik van het 
voertuig maar wordt tevens beïnvloed door de rijstijl en andere niet-technische factoren.

VERMOGEN
Motor 3,7-liter (3.696cc) 24-kleps V6, aluminiumlegering voor motorblok en cilinderkoppen
Kleppen Dubbele bovenliggende nokkenas (DOHC), 4 kleppen per cilinder en micro-afwerking. Stalen 

inlaaten uitlaatkleppen. Variable Valve Event and Lift (VVEL) voor inlaatkleppen verbetert de 
prestatie, brandstofuitstoot en efficiënt brandstofgebruik

inlaatsysteem High-flow inlaatsysteem
PK 320 pk @ 7.000 tpm
Koppel 360 Nm @ 5.200 tpm
Transmissie

Automatisch Automatische zeventrapstransmissie met handbediende modus. Bestuurder-adaptief leeralgoritme 
detecteert rijstijl en past de automatische schakeling hieraan aan. Handbediende versnelling biedt 
sequentiële handbediende versnellingsbak en DRM - Downshift Rev Matching

handbediening Handbediende zesversnellingsbak met korte overbrengingsverhouding en short-throw 
versnellingspook

Aandrijving Wielen Achterwielaandrijving (RWD Rear-Wheel Drive )
Uitstoot Euro 5
Prestaties

handbediende 6-versnellingsbak 
Topsnelheid 250 km/u
0-100km/u 6.2s

Automatische 7-versnellingsbak
Topsnelheid 250 km/u
0-100km/u 6.4s

Geschat verbruik1

handbediende 6-versnellingsbak 11,9 l/100km gecombineerd, 8,9 l/100km snelweg, 17,0 l/100km stad, CO2 uitstoot 275 g/km 
Automatische transmissie met 7 versnellingen 11,4 l/100km gecombineerd, 8,3 l/100km snelweg, 16,4 l/100km stad, CO2 uitstoot 264 g/km 

HANDELBAARHEID
Besturing  

Type Elektrische bekrachtige stuurinrichting met tandheugel
Draaidiameter 11 m  

Ophanging
voor Onafhankelijk, dubbele wishbone met spiraalveren over schokdempers, stabilisatiestang
Achter Onafhankelijk, multi-link met spiraalveren over schokdempers, stabilisatiestang

Remmen
standaard 355mm voor/ 350mm achter geventileerde remschijven 4 wielen, 4-kanaals ABS 

velgen en Banden
standaard Gedeelde 10-spaken 19 x 8,5-inch lichtmetalen velgen met 225/45R19 W zomerbanden (voor), 19 x 9,0" 

lichtmetalen velgen met 245/40R19 W zomerbanden (achter)
Dak

Beschrijving Driedelig, elektrisch bedienbaar, stalen vouwdak. Bedienbaar vanaf de middenconsole of deurpaneel 
aan de bestuurderszijde 

Tijd benodigd om dak te openen 25s

AFMTINGEN

exterieur
Weerstandscoëfficiënt 0,31
Totale lengte 4,66 m
Wielbasis 2,85 m
Totale breedte

met spiegels 2,01 m
zonder spiegels 1,85 m

spoorbreedte 1,55 m / 1,56m (voor/achter)
Totale hoogte 1,40 m

vermogen en Gewichten
Leeg gewicht

G37 Cabrio met HT 1.888 kg
G37 Cabrio met AT 1.898 kg

Gewichtverdeling 52/48 (voor/achter)
volume kofferbak (Dak gesloten) 366 liter
capaciteit brandstoftank 80 liter



*De vermelde voorwaarden en condities kunnen elk moment wijzigen. Zie www.infiniti.be voor meer informatie over de voorwaarden en condities.

De gegeven waarden CO2-uitstoot en fiscaal vermogen gelden alleen voor de basisversie met standaard uitrusting, zonder opties.De motors voldoen aan de Euro-5-norm voor 
uitlaatgasemissies. Deze voorlopige gegevens kunnen bij elke nieuwe homologatie veranderen. De foto’s die in deze prijslijst worden getoond zijn niet contractuee. Alle prijzen zijn 
weergegeven en aanbevolen in EU De prijzen kunnen verschillen, afhankelijk van de fiscaliteit en de nationale belastingregelingen in België (BPM, enz.). Deze prijslijst vervangt alle 
voorafgaande prijslijsten. INFINITI Europe behoudt zich het recht voor te allen tijde de specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De facturering geschiedt

De prijslijst is uitgegeven op: 1 juni 2009. De prijslijst is van kracht vanaf: 1 juni 2009. Onderdeelnummer I2101G37CONPLBENL

DiensT OP MAAT

INFINITI Europe Division de Nissan International SA Z.A. la Pièce - Bât. B2 Route de l’Etraz 1180 Rolle Zwitserland 

infiniti viP service*   We weten dat uw tijd kostbaar is. Dus als uw auto een onderhoudsbeurt of reparatie nodig heeft, wordt 
hij gehaald en gebracht. U laat ons weten welk adres u het beste uitkomt en wij nemen u de tijdrovende 
logistiek uit handen.

 
infiniti Touring Assistance*   Met Infiniti Touring Assistance* geniet u tijdens het rijden van optimaal gemak en gemoedsrust. In het 

zeldzame geval dat u onderweg hulp nodig heeft, staan onze Mobility Specialists voor u klaar om u 
persoonlijke service te bieden en vakmensen voor u te regelen. Overal en altijd. U hoeft niet eens in uw 
Infiniti te rijden.

Garantie - een belofte op basis  Elke Infiniti verlaat onze fabriek met gegarandeerd de hoogste kwaliteit: 3 jaar of 100.000 km (wat het 
van vertrouwen  eerst aan de orde is) volledige garantie, 3 jaar garantie op lakfouten en 12 jaar carrosseriegarantie tegen het 

doorroesten van binnenuit.



 

Infiniti Center Antwerpen
2030 Antwerpen
Groenendaallaan 397
+32 (0)3 540 05 90 
+32 (0)3 540 05 91




