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ALTIMA

Nissan Altima.
SEU DESEJO VIROU SEDAN.

São os nossos desejos que nos movem. E a Nissan acredita que desejos foram feitos para serem realizados.
Por isso, ela foi buscar inspiração no que há de mais inovador e surpreendente para trazer até você o seu mais recente
lançamento: o Altima. Cada detalhe do Altima foi desenhado pensando em uma nova forma de dirigir, uma forma mais
emocionante. Porque, para a Nissan, os melhores materiais, as linhas mais aerodinâmicas, os motores mais potentes
ou mesmo a tecnologia mais avançada de nada servem se não forem capazes de fazer você se apaixonar pelo seu
carro, todos os dias, sempre que coloca as mãos no volante. Conheça o seu próximo sedan. Conheça o Altima.

Nissan Altima.
O SEDAN PERFEITO PARA VOCÊ.

O Altima é um carro completo, equipado com o que há de mais avançado em tecnologia japonesa.
Seu motor de 2.5L, 16V, capaz de entregar 182cv, garante potência certa para acelerar na estrada,
enquanto o câmbio CVT, de última geração, traz conforto para o ambiente urbano.

precisão a cada detalhe
e a cada comando.
Com as principais funções do carro concentradas em seu volante, você tem o controle do
Altima na sua mão o tempo todo. Acabamento e materiais superiores. Encaixes perfeitos
por fora, instrumentos precisos e tecnológicos por dentro. No Altima, cada detalhe foi
projetado e executado para atender ao mais alto padrão de exigência: o seu.

Som premium

Câmbio CVT de última geração

Espaço interno privilegiado e teto solar

UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA.
Trazendo uma série de equipamentos de última geração, voltados para a sua conveniência, dirigir o Altima é uma
experiência única. A praticidade da chave inteligente I-Key permite que você dê a partida mesmo antes de entrar
no carro. A mais nova versão do câmbio Xtronic CVT®, com função overdrive e modo sport, sempre funciona na
marcha ideal, seja em ultrapassagens, conversões ou mudanças de faixa. Ele combina respostas de aceleração
imediatas com eficiência no consumo. O GPS de 7” touchscreen mantém você sempre no rumo certo enquanto o
sistema de som premium oferece a melhor trilha sonora para cada momento. Tudo em um só carro.

GPS / Ar-condicionado digital dual zone

I-Key com partida remota

Botão de partida

BANCO ZERO-GRAVITY®:
UM CONFORTO A MAIS.
Desenvolvidos a partir de pesquisas avançadas, os
exclusivos bancos Zero-gravity® proporcionam ao
motorista e ao passageiro um conforto sem igual.
Através de uma postura mais relaxada e natural, os
bancos dianteiros minimizam o cansaço de seus
ocupantes, até mesmo em grandes percursos.
Contando com sistema de aquecimento, eles
elevam ainda mais o grau de conforto do Altima.

DRIVE-ASSIST:
A INFORMAÇÃO CERTA NO MOMENTO EXATO.
Informação é segurança. O avançado sistema Drive-Assist concentra, no painel do Altima, as informações mais
importantes para sua conveniência, apresentadas através de um intuitivo design em 3D. Essas informações
podem ser customizadas a seu critério, para que você possa se concentrar no que realmente importa: sua
experiência de dirigir.
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AMORTECEDORES

TECNOLOGIA QUE VOCÊ SENTE AO DIRIGIR,
AONDE QUER QUE VOCê Vá.
O Altima está equipado com o que há de mais avançado em tecnologia para tornar a sua experiência ao
dirigir mais prazerosa e segura.

O Altima vem equipado com amortecedores premium.
A tecnologia reduz as vibrações transmitidas pelo
pavimento à cabine, garantindo o máximo conforto,
controle e suavidade.

SUSPENSÃO

A suspensão traseira multilink do Altima foi projetada para
proporcionar dirigibilidade excepcional e conforto extra,
fazendo com que o motorista tenha o controle do carro
sempre em suas mãos.

CONTROLE ATIVO DE SUBESTERÇO (AUC)

Esta tecnologia inovadora melhora a dirigibilidade e a
segurança ao fazer uma curva, reduzindo a tendência de
saída da trajetória. Com o AUC, o Altima faz a manobra
como o motorista deseja.

PROTEÇÃO SEMPRE. ISSO É SEGURANÇA.

TECNOLOGIA SAFETY SHIELD:
UM PASSO ALÉM DA SEGURANÇA.

Enquanto o controle de tração (TCS) e o controle de estabilidade (VDC) garantem a
estabilidade, 6 airbags (dianteiros, laterais e de cortina), pontos de ancoragem ISOFIX
para cadeiras infantis e freios ABS com EBD1 e BA2 oferecem mais segurança.

6

AIRBAGS

Para a Nissan, segurança é algo para ser levado muito a sério. Conheça a mais avançada tecnologia Safety Shield.

A

B
MONITORAMENTO DE PONTO CEGO
(Blind Spot Warning):
Se o motorista aciona a seta e há um
veículo em seu ponto cego, o Altima informa
a presença desse veículo.

SISTEMA DE CONTROLE DE
TRAÇÃO (TCS) – Quando o
sistema de controle de tração
detecta uma roda girando em
falso, ele é acionado, devolvendo
a tração ao veículo.

CONTROLE DINÂMICO DO
VEÍCULO (VDC) – Esta
tecnologia auxilia o motorista a
manter-se no caminho desejado,
garantindo curvas mais precisas
e seguras.

C
MONITORAMENTO DE MUDANÇA
DE FAIXA
(Lane Departure Warning):
Se o veículo começa a sair da faixa sem a
seta ter sido acionada, o Altima entende
que essa mudança não é intencional e
avisa ao motorista.

DETECTOR DE OBJETOS EM MOVIMENTO
(Moving Object Detection):
Ao entrar em funcionamento, a avançada
câmera de ré processa o ambiente atrás do
veículo e, caso algum objeto móvel ou pessoa
se aproxime, o sistema avisa ao motorista com
antecedência.

FREIOS ABS COM EBD1
E BA2 – O controle eletrônico
de frenagem (EBD1) e o
assistente de frenagem (BA2)
tornam os freios ABS do
Altima ainda mais eficazes.

Os sistemas monitoramento de ponto cego, monitoramento de mudança de faixa e detector de objetos em movimento são sistemas de assistência, portanto não substituem uma condução adequada do veículo
e não são projetados para evitar contato com outros veículos ou objetos. Ao manobrar ou efetuar uma mudança de faixa, sempre utilize os espelhos retrovisores, observando o local ao seu redor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SEMPRE SURPREENDENTE,
INCLUSIVE NOS acessórios originais.
Os Acessórios Originais Nissan foram projetados para permitir diferentes níveis de personalização. Com eles,
você tem a certeza de estar equipando o seu Altima com produtos de qualidade, projetados especialmente para
ele. Conheça os acessórios disponíveis e torne a experiência do Altima ainda mais exclusiva.
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Arquitetura
Coeficiente aerodinâmico (Cd)
Tipo
Cilindrada
Potência
Torque
Taxa de compressão
Diâmetro e curso
Sistema de injeção
Tipo

Automatizador de vidros

Friso lateral

Soleira de porta iluminada

Alarme upgrade

CVT
Diferencial
Velocidade máxima
Consumo urbano (NBR - 7024)
Consumo estrada (NBR - 7024)
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Dianteiros
Traseiros
Rodas
Pneus
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Porta-malas
Tanque de combustível
Peso em ordem de marcha
Tipo

3 anos de
garantia4

revisão preço
fechado5

3 anos de garantia4, sem
limite de quilometragem.
É garantia de verdade.

Um dos menores custos nas revisões até
60 mil km, mão de obra inclusa e preço
fechado em todas as concessionárias.

assistência
24 horas
Nissan Way Assistance6, a melhor
assistência do segmento, 24 horas, em
todo o território nacional por 2 anos.

Intervalos de revisão
Garantia

CARROCERIA
Sedan, 4 portas, 5 lugares, tração dianteira
0,307
MOTOR
2.5L, 16 válvulas, gasolina, 4 cilindros
2.488 cm³
134 kw / 6.000 rpm / 182 cv / 6.000 rpm (gasolina)
243Nm / 4.000 rpm (gasolina)
10.0 +/- 0.2
89.0 x 100.0 mm
Eletrônica multiponto
TRANSMISSÃO
CVT, tração dianteira
RELAÇÕES DE MARCHAS
Max~Min: 2.6310~0.3780
Relação final de transmissão: 4.8290
PERFORMANCE
210 km/h
10,1 km/l
13,1 km/l
SUSPENSÕES
Suspensão independente do tipo McPherson com molas helicoidais
Independente multilink
FREIOS/RODAS/PNEUS
Discos ventilados com 296 mm de diâmetro
Disco sólido 292 mm de diâmetro
Rodas de liga 17”
215/55R17
DIMENSÕES
4.865 mm
1.830 mm
1.470 mm
2.775 mm
CAPACIDADES
436 litros
68 litros
1.469,2
DIREÇÃO
Assistida eletro-hidráulica
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
10.000 km ou 12 meses
3 anos
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NISSAN ALTIMA 2.5 SL

– Lista de equipamentos
Câmbio

Câmbio automático Xtronic CVT com função overdrive e modo sport
®

Conforto e Conveniência
Abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas e acionamento do alarme através de controle remoto
Acendimento automático dos faróis (sensor crespuscular)
Ar-condicionado automático digital dual zone
Banco do motorista com ajuste elétrico (10 posições)
Banco do passageiro com ajuste manual
Bancos com revestimento em couro*
Bancos dianteiros Zero-gravity® aquecidos
Chave inteligente presencial (I-key) com partida remota
Console central dianteiro com tampa e apoio de braço integrado
Porta-óculos
Direção com assistência eletro-hidráulica
Display Drive-Assist** customizável
Luzes de leitura dianteiras e traseiras
Para-sol com espelhos, iluminação e extensor para motorista e passageiro
Piloto automático
Porta-copos dianteiros (2)
Porta-copos traseiros (2) integrados ao descansa-braço
Porta-luvas iluminado com chave
Porta-mapas e porta-garrafas nas portas
Porta-revistas no encosto dos bancos
Rede porta-objetos para porta-malas
Retrovisor interno eletrocrômico
Retrovisores externos com regulagem elétrica, pisca integrado e aquecidos
Sistema de navegação integrado ao painel
Sistema eletrônico de ignição (botão push start)
Tampa de combustível com abertura interna
Teto solar elétrico
Vidros elétricos dianteiros com função “one touch”
Volante aquecido com controles de áudio, piloto automático, Bluetooth9 e Drive-Assist
Volante com regulagem de altura e profundidade
Volante com revestimento em couro
Aparência
Acabamento cromado na tampa do porta-malas
Dupla ponteira cromada
Faróis de neblina
Faróis tipo projetor com ajuste de altura
Jogo de 4 tapetes de carpete personalizados com emblema ALTIMA
Lanternas traseiras em LED
Maçanetas externas das portas cromadas
Maçanetas internas das portas cromadas
Molduras das janelas laterais cromadas
Retrovisores externos rebatíveis na cor do veículo
Rodas de liga leve de 17” e pneus 215/55R17

NISSAN ALTIMA 2.5 SL

– Lista de equipamentos

Segurança
3 cintos de segurança traseiros de 3 pontos retráteis
Airbags frontais para motorista e passageiro
Airbags laterais e de cortina
Alças de teto retráteis (3) para os passageiros
Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (3)
Câmera de ré com imagem integrada ao display do rádio
Cintos de segurança dianteiros reguláveis em altura
Controle ativo de subesterço (AUC)
Controle de estabilidade (VDC)
Controle de tração (TCS)
Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD1) e assistência de frenagem (BA2)
Limpador de para-brisa com controle intermitente ajustável e sensor de velocidade
Pontos de ancoragem para cadeiras infantis (ISOFIX)
Sensor de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) com Easy Fill
Sistema elétrico de travamento central das portas
Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento
Tecnologia Safety Shield com as funções:
• Monitoramento de ponto cego (BSW)
• Detector de objetos em movimento (MOD)
• Monitoramento de mudança de faixa (LDW)
Sistema de áudio
Sistema de som Premium Bose8 com rádio CD Player com função MP3, entrada auxiliar e USB compatível com iPod7, tela colorida de 7” sensível ao toque e 9 alto-falantes
Conexão Bluetooth9

CORES:

Branco Diamond

Prata Classic

*Partes em couro natural e partes em couro sintético
**Display Drive-Assist: avançado sistema no painel do Altima com intuitivo design 3D com 6 funções: computador de bordo, navegação turn-by-turn,
monitoramento de pressão dos pneus, display de áudio, identificador de chamada e monitoramento de mudança de faixa.

Preto Premium

SAC NISSAN: 0800 011 1090
www.nissan.com.br

Para saber mais sobre o Nissan Altima, acesse www.nissan.com.br/altima ou procure pela Nissan nas redes sociais.

As fotos apresentadas no material se referem ao veículo Altima 2.5 SL, 2013/2014, com transmissão automática. As especificações técnicas dos veículos podem ser alteradas
sem prévio aviso do fabricante, não transferindo aos usuários ou a terceiros qualquer tipo de direito. As cores exibidas neste folheto são uma representação aproximada das cores
reais e podem sofrer variações de acordo com o sistema de impressão sobre papel. Este folheto e as informações contidas nele datam de outubro de 2013. Para obter mais
informações, consulte o Manual de Garantia. 1EBD – Controle eletrônico de frenagem. 2BA – Brake assist/Assistente de frenagem. 3A Nissan recomenda que a instalação de sua
linha completa de acessórios seja realizada em uma concessionária autorizada Nissan, mantendo assim a qualidade e as características originais do produto, em conformidade
com as orientações do manual de instalação que o acompanha. Todos os Acessórios Originais Nissan possuem 1 ano de garantia ou 20.000km (o que ocorrer primeiro), quando
instalados na rede de concessionárias autorizadas da marca Nissan, desde que respeitadas as condições para manutenção da garantia do acessório. 4Garantia de três anos
sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas Concessionárias Nissan,
limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obter mais informações, consulte o Manual de Garantia. 5O Preço Fechado de Revisão Nissan é válido até
30/03/2014 e contempla a inspeção de várias peças e troca de componentes conforme o Manual de Garantia e Manutenção. A mão de obra já está incluída no preço da tabela.
As revisões periódicas deverão ocorrer a cada 10.000km ou 12 meses (o que ocorrer primeiro), assim como o intervalo de troca de óleo, desde que utilizado o Nissan Motor Oil
10W40 SN ou Nissan Motor Oil 5W30 GF5. O fluido de freio deverá ser substituído a cada 24 meses. Para consultar os itens que compõem sua revisão, verifique o Manual de
Garantia e Manutenção ou entre em contato com o SAC Nissan – 0800 011 1090. Condições válidas para veículos de uso particular, para mais informações consulte o Manual
do Proprietário. ATENÇÃO: a Revisão Preço Fechado Nissan não inclui itens de desgaste natural e nem é válida para veículos utilizados em condições severas, que devem
seguir o plano de manutenção próprio descrito no Manual de Garantia. Em decorrência da utilização do veículo, sabendo-se que as condições climáticas e atmosféricas, os tipos
de estrada e os hábitos individuais de condução contribuem muito para a conservação do carro, poderão ser necessários serviços e/ou reparos adicionais de manutenção, e as
tarifas desses serviços não estão inclusas. A garantia de fábrica Nissan está limitada a defeitos de fabricação e/ou montagem de peças, e sua manutenção está condicionada aos
termos descritos no Manual de Garantia. 6O Nissan Way Assistance é um serviço diferenciado que presta assistência gratuita a você e seu Nissan em todo o território nacional
e também na Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em caso de pane, acidente/colisão, furto ou roubo. Você tem 2 anos para utilizá-lo sem
pagar nada. Para mais informações, consulte o Manual Nissan Way Assistance ou uma Concessionária Nissan. 7iPod™ é uma marca da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos
e em outros países. 8Bose™ é uma marca da The Bose Corporation, registrada nos Estados Unidos e em outros países. 9Os logotipos e a marca Bluetooth™ são propriedade da
Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização de tais marcas pela Nissan está sob licença.

