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CORES

LISTA DE EQUIPAMENTOS

SÓLIDAS METÁLICAS

DIMENSÕES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*Continuously Variable Valve Timing Control System (sistema de variação contínua da fase de abertura das válvulas).
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Para saber mais sobre o Nissan Versa PcD, acesse
nissan.com.br ou procure a Nissan nas redes sociais.
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NO TRÂNSITO, A VIDA VEM PRIMEIRO.

VERSÕES 1.6 Direct CVT

Motor 1.6 L, 16 válvulas, CVVTCS*, bicombustível (etanol/gasolina), 4 cilindros e acelerador eletrônico
Cilindrada 1.598 cm³
Potência máxima 111 cv @ 5.600 rpm (álcool/gasolina) 
Torque máximo 15,1 kgfm @ 4.000 rpm (álcool/gasolina)
Sistema de injeção Eletrônica multiponto sequencial
Transmissão XTRONIC CVT®
Direção Direção elétrica com assistência variável
Suspensão dianteira Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora
Suspensão traseira Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais
Freios Discos ventilados de 260 mm de diâmetro. Tambor com 203 mm de diâmetro
Porta-malas (VDA) 460 litros 
Tanque de combustível 41 litros

MODELO 1.6 DIRECT CVT
CÂMBIO
Câmbio XTRONIC CVT® com função overdrive
CONFORTO E CONVENIÊNCIA
4 porta-copos (2 dianteiros/2 traseiros/2 porta-garrafas dianteiros)
Abertura interna do porta-malas
Abertura interna do tanque de combustível
Acabamento de couro** nos bancos 
Ar quente
Ar-condicionado
Ar-condicionado automático digital
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco traseiro rebatível
Comandos de áudio e telefone no volante
Computador de bordo
Conta-giros
Desembaçador do vidro traseiro com temporizador
Direção elétrica progressiva
Iluminação interna central
Para-sol com espelhos para o motorista e passageiro
Porta-malas com iluminação
Retrovisores externos com regulagem elétrica
Spots de leitura para o motorista e passageiro dianteiro
Tomada de 12 V integrada ao console central
Vidros dianteiros elétricos com função one touch down para o motorista 
Vidros traseiros elétricos
Volante com regulagem de altura
Volante e manopla com acabamento de couro**
APARÊNCIA
Acabamento cromado no porta-malas
Acabamento prata na manopla
Acabamento black piano no painel central
Botão cromado da alavanca do freio de mão
Grade frontal com acabamento cromado
Maçanetas externas cromadas
Maçanetas internas cromadas

Moldura cromada nas janelas
Painel de instrumentos fine vision
Pneus 195/55 R16
Retrovisores externos rebatíveis na cor do veículo
Retrovisores externos rebatíveis com luzes indicadoras integradas
Revestimento das portas em tecido
Rodas de liga leve de 16” 
SEGURANÇA
Airbags frontais para o motorista e passageiro
Alarme com acionamento por controle remoto
Alarme de advertência sonora para chave no contato e lanternas acesas
Alças de segurança no teto para o passageiro frontal e passageiros traseiros
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
Apoios de cabeça traseiros (2)
ALR – trava no cinto de segurança para cadeiras infantis
Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e limitadores de carga
Cintos de segurança traseiros laterais e central retráteis de 3 pontos
Faróis de neblina com acabamento cromado
Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)
Limpador de para-brisa com controle intermitente ajustável
Pontos de ancoragem para cadeiras infantis (Isofix)
Trava elétrica com acionamento por controle remoto
Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento
SISTEMA DE ÁUDIO
Antena de teto
Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio
Central multimídia Multi-App, com rádio AM/FM, MP3 player, display colorido de 6,75”, Apple CarPlay®, Android Auto®, 
função RDS, entrada auxiliar para MP3 player, download de aplicativos, conector USB, 4 alto-falantes e conexão à internet 
através de Wi-Fi***
Conexão de músicas via Bluetooth™ Streaming com comandos no volante
Sistema de navegação integrado ao painel

LEGENDA: Série A versão do veículo Versa 1.6 Direct CVT é destinada ao público PcD. **Partes de couro legítimo e partes em couro sintético.
***iPod® é uma marca da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. Os logotipos e a marca Bluetooth™ 
são propriedade da Bluetooth™ Sig, Inc. Qualquer utilização de tais marcas pela Nissan está sob licença. Para acessar o 
Apple CarPlay® e Android Auto®, é necessário o uso do cabo USB original. A central multimídia Multi-App é um acessório 
integrado ao veículo, possui um ano de garantia e está disponível de série na versão SL. 


