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VERSA

D e s a fi a m o s o s s e u s c o n c e i t o s

NOVO NISSAN VERSA

O novo Nissan Versa foi desenvolvido sob medida
para suas emoções
Preservamos o amplo espaço interno e o incrível
desempenho, agregando novos recursos de segurança e
tecnologia que cuidarão de você e de sua família em cada
viagem. Prepare-se para o ápice do conforto, da emoção e da
segurança com tudo o que o Nissan Versa tem a oferecer.
+ Um novo design externo, mais arrojado e atraente.
+ Rodas de alumínio de 17" com acabamento diamantado
+ Grade V-motion alinhada com faróis full LED em forma de
bumerangue e retrovisores externos com luz direcional e
desembaçador.

A MELHOR TECNOLOGIA AO SEU ALCANCE
VISÃO 360° INTELIGENTE

ASSISTENTE INTELIGENTE DE FRENAGEM

ALERTA INTELIGENTE DE COLISÃO FRONTAL

ALERTA DE TRÁFEGO CRUZADO TRASEIRO

MONITORAMENTO DE PONTO CEGO

Safety Shield

CONHEÇA SEU NOVO LUGAR FAVORITO
Nissan Safety Shield

Ar-condicionado digital
automático e painel
multifuncional com
tela de 7"

Botão Push Start
e chave inteligente
I-Key

Alerta de objetos
no banco traseiro

Apoio de braço
traseiro com
porta-copos

Acentos com acabamento
premium e tecnologia
Zero Gravity

Banco traseiro
bipartido
dobrável 60/40

Duas opções
de cor interior

FUNÇÕES DO PAINEL MULTIFUNCIONAL DE 7"
• Conta-giros • Informação de áudio • Informações de GPS • Bússola • Consumo
instantâneo • Histórico de consumo • Computador de bordo • Temp. Motor +
temp. externa • Configurações • Alertas • Ajuda ao motorista • Velocidade + relógio
VÁ AONDE QUISER
Motor 1,6 L 16V Flex (álcool/gasolina) com 114 cv e torque de 15,5 kgf.m.
Disponível com 2 opções de câmbio: manual de 5 velocidades ou pela última
geração da transmissão X-tronic CVT com tecnologia D-Step.
Assistente de partida em rampa (HSA)

Controle de tração e estabilidade (VDC) Freios ABS com EBD e BA

ESCOLHA A COR QUE MAIS COMBINA COM VOCÊ
O NissanConnect® permite
que você sincronize seu
smartphone pelo Apple
CarPlay® ou Android Auto®
com a tela tátil do seu
Nissan e acesse seus
aplicativos.

Branco Diamond

Prata Classic

Cinza Grafite

Preto Premium

Vermelho Scarllet*
*Disponível apenas na versão Exclusive.

Azul Cobalto

Branco Aspen

Vermelho Malbec

Nissan Intelligent Mobility leva você um passo adiante. A sensação de que o carro é uma extensão de você, ajudando a ver
mais, sentir mais, reagindo com você e, às vezes, por você. Nissan Intelligent Mobility é sobre um futuro melhor nos levando
para um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

10 RAZÕES PELAS QUAIS VOCÊ DEVE ESCOLHER O NISSAN VERSA
Novo design, novas dimensões, mais moderno.
Único com alerta de objetos no banco traseiro.
Único do segmento com visão 360° inteligente +
detector de objetos em movimento.
Único do segmento com alerta de tráfego
cruzado traseiro.
Alerta de colisão frontal inteligente.
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Assistente inteligente de frenagem.
Monitoramento de ponto cego.
Segurança para todos os passageiros
(6 airbags de série).
Painel multifuncional com tela de 7" e 12 funções.
Multimídia de 7" com conectividade Apple CarPlay®
e Android Auto® e GPS integrado.

Especificações e recursos sujeitos a alterações com base nos requisitos de mercado.
Consulte o seu distribuidor local.
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Perceba o risco, proteja a vida.
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