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VERSA
V-DRIVE

NISSAN
VERSA V-DRIVE.
DESENVOLVIDO SOB
MEDIDA PARA AS
SUAS EMOÇÕES.
O Nissan Versa V-Drive é um sedan inovador,
desenvolvido para as suas atividades diárias.
O design exterior é imponente, com detalhes
cromados e rodas de liga leve de 16". Seu
interior surpreende pelo espaço e acabamento
refinado. Possui, ainda, a exclusiva transmissão
XTRONIC CVT®.
Conforto, desempenho e segurança que
acompanham sua rotina.

Os itens de série e os acessórios mencionados
podem não estar disponíveis para todas as versões.
Verifique o conteúdo para cada versão
nas especificações técnicas.

É MAIS QUE
AUTOMÁTICO.
É XTRONIC CVT®.
O Nissan Versa V-Drive conta com
a melhor transmissão da categoria*,
com eficiência e desempenho superior.

*Disponível de série nas versões 1.6 Special Edition,
1.6 Plus CVT e 1.6 Premium CVT.

MODERNO E INTELIGENTE
Combinações infinitas de relações de
marcha, permitindo melhor utilização do
motor em qualquer faixa de rotação.

ECONOMIA
Alta economia de
combustível sem prejudicar
a performance.

CONFORTO
O sistema Lock-Up com Active Slip®
Control proporciona acelerações com
respostas mais lineares, sem trancos.

DESEMPENHO
Respostas rápidas
nas acelerações.

DIREÇÃO MAIS ESPORTIVA.
A função overdrive muda o regime de rotação do motor para uma maior
faixa de giro, proporcionando melhores respostas nas acelerações.
Vantagem na ultrapassagem de veículos, na aceleração do freio-motor em
subidas e descidas e no auxílio de frenagem nas curvas em alta velocidade.

*Disponível nas versões Special Edition, Plus e Premium.

DESFRUTE DE LIBERDADE.
VÁ MAIS LONGE COM
EFICIÊNCIA E ECONOMIA.

Os motores do Nissan Versa V-Drive foram concebidos com bloco de alumínio.
Mais leves e compactos, contribuem para a redução do consumo de combustível
e dispensam o tanque de partida a frio. A versão 1.0 de 3 cilindros, com maior
torque em baixas e médias rotações, favorece a dirigibilidade. Já a versão 1.6,
com 16 válvulas, entrega potência e conforto.

O trânsito da cidade exige respostas
rápidas, e o Nissan Versa V-Drive
alia potência, agilidade
e segurança. A eficácia dos freios ABS
é potencializada pelo controle eletrônico
de frenagem (EBD),
e o exclusivo assistente de frenagem (BA)
torna sua direção ainda mais segura.

DESIGN IMPONENTE
E MARCANTE.
O Nissan Versa V-Drive se destaca também pela imponência,
graças ao tamanho e ao acabamento. Os detalhes fazem a
diferença: retrovisores externos com pisca integrado, rodas de liga
leve de 16", faróis de neblina e aerofólio e grade frontal com
acabamento cromado. Tudo isso, atrelado ao desenho dos faróis,
deixa o visual moderno e valoriza suas linhas marcantes.

Os itens de série e os acessórios mencionados
podem não estar disponíveis para todas as versões.
Verifique o conteúdo para cada versão
nas especificações técnicas.

FEITO PARA SEUS SENTIDOS.
Desfrute de um amplo porta-malas para as bagagens e da segurança do
sistema Isofix para acomodar melhor as cadeirinhas das crianças.
No Nissan Versa V-Drive, você tem espaço e conforto de sobra para viver
momentos inesquecíveis.

Sinta-se à vontade dentro de um Nissan Versa V-Drive. Seu espaço interno
é surpreendente. Sinta o conforto e a sofisticação do acabamento dos bancos
com revestimento premium* e do volante. O painel central tem acabamento
black piano, o painel de instrumentos é fine vision e os detalhes são cromados.
*Revestimento premium: integrado de material orgânico e material sintético. O veículo contém partes de revestimento
100% sintético. Os itens de série e os acessórios mencionados podem não estar disponíveis para todas as versões.
Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.

PERFEITA UNIÃO ENTRE TECNOLOGIA,
CONFORTO E SOFISTICAÇÃO.
Graças à mais alta tecnologia japonesa, o Nissan Versa V-Drive
possui itens encontrados somente em veículos de categorias
superiores. Tudo para o seu conforto e conveniência.

DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA
Dirigibilidade sem igual.

AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO DIGITAL
Mantém o ambiente na temperatura que você escolheu
por meio de autorregulagem.

COMANDOS DE ÁUDIO NO VOLANTE
O fácil acesso às principais funções de comunicação
e entretenimento torna a direção mais confortável e segura.
Os itens de série e os acessórios mencionados podem não estar disponíveis para todas as versões.
Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.

MULTI-APP.

CONECTIVIDADE,
INTELIGÊNCIA E INOVAÇÃO NO
SEU NISSAN VERSA V-DRIVE.

Android Auto® &
Apple CarPlay®.
Conecte seu smartphone
e tenha todas as
funcionalidades direto
do seu carro.

Multimídia, câmera de ré
e GPS de última geração
com touchscreen de 7".

Rádio AM/FM, entrada
auxiliar, USB e conexão à
internet por meio de Wi-Fi.

Multi-App Store.
Sincronize redes sociais,
baixe aplicativos e tenha
muitas vantagens sem sair
do carro.

Conexão Bluetooth®
com dispositivos
simultâneos.

Os logotipos e a marca Bluetooth® e as marcas Android Auto® e Apple CarPlay® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc., da Google LLC. e da Apple, Inc.,
respectivamente. A Multi-App é um acessório integrado ao veículo, possui um ano de garantia e é um item de série exclusivo da versão SL. Os aplicativos mencionados
não estão incluídos nas funcionalidades da Multi-App. Para conectar a Multi-App ao celular ou baixar aplicativos, use um SD card ou pen drive USB. É necessário baixar
o app (*.apk) e instalar manualmente no rádio. Por motivo de segurança, alguns aplicativos são bloqueados conforme o veículo entra em movimento, não permitindo
a distração do condutor. A Nissan não recomenda a utilização de aplicativos sem o devido licenciamento ou com o veículo em movimento. Em alguns casos, o app pode
também não ser compatível com a central multimídia. A Nissan não se responsabiliza pela instalação de aplicativos na Multi-App e não presta suporte ao usuário nesse
sentido. Os itens de série e os acessórios mencionados podem não estar disponíveis para todas as versões. Verifique o conteúdo de cada versão nas especificações técnicas.

VERSÕES
1.0 DRIVE MT
• Airbag duplo
• Ar-condicionado
• Banco do motorista (comfort seat) com ajuste
de altura
• Computador de bordo
• Direção elétrica progressiva
• Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD)
e assistente de frenagem (BA)
• Rodas de aço de 15" com calotas integrais
• Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função
one touch para o motorista
• 2 alto-falantes
• Preparação para áudio
• Isofix
• Cintos de segurança traseiros laterais e central
retráteis de 3 pontos
• Banco traseiro rebatível

1.6 SPECIAL EDITION CVT

1.6 PLUS CVT

1.6 PREMIUM CVT

VERSÃO 1.6 DRIVE MT +

VERSÃO 1.6 SPECIAL EDITION CVT +

VERSÃO 1.6 PLUS CVT +

•
•
•
•
•
•

Câmbio XTRONIC CVT®
Comandos de áudio e telefone no volante
Acabamento prata na manopla
Painel de comandos fine vision
4 alto-falantes
Central multimídia com rádio AM/FM, MP3 player,
CD player, display colorido de 7", Apple CarPlay®,
Android Auto®, função RDS, conector USB, AUX
e Bluetooth®[1]

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodas de liga leve de 15"
Para-sol com espelhos para o motorista
Porta-malas com iluminação
Retrovisores externos com regulagem elétrica
Maçanetas externas na cor do veículo
Retrovisores externos rebatíveis na cor do veículo
Revestimento das portas dianteiras em tecido
Bancos com acabamento premium[¹]
Portas dianteiras com acabamento premium[¹]

• Rodas de liga leve de 16"
• Câmera traseira com imagem integrada ao display
do rádio
• Faróis de neblina com acabamento cromado
• Limpador de para-brisa com controle intermitente
ajustável
• Retrovisores externos rebatíveis com luzes
indicadoras integradas
• Ar-condicionado automático digital
• Maçanetas externas cromadas
• Acabamento do volante com revestimento
premium[1]
• Central multimídia Multi-App com rádio AM/FM, MP3
player, display colorido de 7", Apple CarPlay®,
Android Auto®, função RDS, loja Multi-App de
aplicativos, conector USB, Bluetooth®, conexão à
internet por meio de Wi-Fi[2]

1.6 DRIVE MT
VERSÃO 1.0 DRIVE MT +
• Motor 1.6 L
• Abertura interna do porta-malas

[1] 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 o Android Auto®, é necessário o uso do cabo USB original.

[1] Acabamento Premium: integrado de material sintético.
[2] 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 o
Android Auto®, é necessário o uso do cabo USB original.

ESCOLHA SUA COR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VERSÕES

1.0 Drive MT

1.6 Drive MT

1.6 Special
Edition CVT

1.6 Plus CVT

1.6 Premium CVT

CARROCERIA
Sedan, 4 portas, 5 lugares
0,3
MOTOR
1.0 L, 12 válvulas, CVVTCS*, bicombustível (etanol/
1.6 L, 16 válvulas, CVVTCS*, bicombustível (etanol/gasolina), 4 cilindros e
Tipo
gasolina), 3 cilindros e acelerador eletrônico
acelerador eletrônico.
Cilindrada
999 cm³
1.598 cm³
Potência
77 cv @ 6.200 rpm (etanol/gasolina)
111 cv @ 5.600 rpm (etanol/gasolina)
Torque
10 kgfm @ 4.000 rpm (etanol/gasolina)
15,1 kgfm @ 4.000 rpm (etanol/gasolina)
Taxa de compressão
11,2:1
10,7:1
Diâmetro e curso
78 x 69,7 mm
78 x 83,6 mm
Sistema de injeção
Eletrônica multiponto sequencial
Tração
Dianteira
TRANSMISSÃO
Tipo
Manual, 5 marchas
XTRONIC CVT®
RELAÇÕES DE MARCHA
1ª
4,090
3,727
2ª
2,238
2,047
3ª
1,392
1,392
4ª
1,029
1,029
Máx.-mín.: 4,006-0,458
5ª
0,794
0,820
Ré
3,545
3,545
Diferencial
4,928
4,066
PERFORMANCE
12,9 km/l (gasolina)
12,6 km/l (gasolina)
11,6 km/l (gasolina)
Consumo urbano (ABNT)
8,8 km/l (etanol)
8,4 km/l (etanol)
7,8 km/l (etanol)
15,3 km/l (gasolina)
14,4 km/l (gasolina)
14,1 km/l (gasolina)
Consumo na estrada (ABNT)
10,5 km/l (etanol)
10 km/l (etanol)
10,0 km/l (etanol)
SUSPENSÕES
Suspensão dianteira
Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora
Eixo de torção e
Suspensão traseira
Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais
molas helicoidais
FREIOS/RODAS/PNEUS
Dianteiros
Discos ventilados de 260 mm de diâmetro
Traseiros
Tambor com 203 mm de diâmetro
Rodas
Aço, 15"
Liga leve, 15"
Liga leve, 16"
Pneus
185/65 R15
185/65 R15
195/55 R16
Bitolas dianteiras
1.480 mm
Bitolas traseiras
1.485 mm
DIMENSÕES
Comprimento
4.492 mm
Largura
1.695 mm
Altura
1.506 mm
Distância entre-eixos
2.600 mm
Espaço para cabeça
1.011 mm (frente)/930 mm (atrás)
Espaço para ombros
1.312 mm (frente)/1.318 mm (atrás)
Espaço para quadris
1.222 mm (frente)/1.173 mm (atrás)
Espaço para pernas
1.063 mm (frente)/940 mm (atrás)
CAPACIDADES
Porta-malas
460 litros
Tanque de combustível
41 litros
Peso em ordem de marcha
1.056,2 kg
1.060,6 kg
1.075,6 kg
1.085,0 kg
1.093,0 kg
DIREÇÃO
Tipo
Direção elétrica com assistência variável
Raio de giro
5.209,8 mm
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Intervalos de revisão
10 mil km/12 meses
Garantia
3 anos, sem limite de quilometragem
Arquitetura
Coeficiente aerodinâmico (cx)

Branco Aspen
pintura sólida

Preto Premium
pintura sólida

Prata Classic
pintura metálica

Vermelho Malbec
pintura metálica

Cinza Magnum
pintura metálica

Cinza Titanium
pintura metálica

Branco Diamond
pintura perolizada

*Continuosly Variable Valve Timing Control System (sistema de variação contínua da fase de abertura das válvulas).

LISTA DE EQUIPAMENTOS
VERSÕES

Antes de escolher o seu Versa V-Drive, verifique na tabela
a composição de cada versão do veículo.
1.0 Drive MT

1.6 Drive MT

LEGENDA: ● = série / - = não disponível / OPC = opcional

1.6 Special
Edition

1.6 Plus
CVT

1.6 Premium
CVT

-

-

-

-

-

-

-

-

CÂMBIO
Câmbio manual de 5 marchas
Câmbio XTRONIC® CVT com função overdrive

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

3 porta-copos (2 dianteiros/1 traseiro)
4 porta-copos (2 dianteiros/2 traseiros/2 porta-garrafas dianteiros)
Abertura interna do porta-malas
Abertura interna do tanque de combustível
Acabamento de tecido nos bancos
Ar-condicionado
Ar-condicionado automático digital
Bancos com revestimento premium[1]
Banco do motorista (comfort seat) com ajuste de altura
Banco traseiro rebatível
Comandos de áudio e telefone no volante
Computador de bordo
Desembaçador do vidro traseiro com temporizador
Direção elétrica progressiva
Iluminação interna central
Janelas traseiras com vidro verde
Janelas dianteiras com vidro verde
Para-sol com espelho para o motorista
Para-sol com espelhos para o motorista e o passageiro
Porta-malas com iluminação
Relógio digital no medidor
Retrovisores externos com regulagem manual
Retrovisores externos com regulagem elétrica
Spots de leitura para o motorista e o passageiro dianteiro
TAG Sem Parar instalado[2]
Tacômetro
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 com acabamento premium[1]

APARÊNCIA

Acabamento cromado no porta-malas
Acabamento prata na manopla
Aerofólio traseiro na cor do veículo
Grade frontal com acabamento cromado
Maçanetas externas na cor do veículo
Maçanetas externas na cor preta
Maçanetas externas cromadas
Maçanetas internas na cor preta
Maçanetas internas cromadas
Painel de instrumentos fine vision
Para-choque traseiro na cor do veículo
Para-choque frontal na cor do veículo
Pneus 185/65 R15
Pneus 195/55 R16
Retrovisores externos elétricos na cor do veículo
Retrovisores externos manuais na cor preta
Retrovisores externos com luzes indicadoras integradas
Revestimento das portas dianteiras em acabamento premium[1]
Rodas de aço de 15"
Rodas de liga leve de 15"
Rodas de liga leve de 16"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERSÕES

1.0 Drive MT

1.6 Drive MT

1.6 Special
Edition

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEGURANÇA

Airbags frontais para o motorista e o 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 os passageiros traseiros
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
Apoios de cabeça traseiros (3)
Bloqueio de ignição por meio 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
Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (Isofix)
Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência
de frenagem (BA)
Limpador de para-brisa com 3 velocidades e controle intermitente
Limpador de para-brisa com controle intermitente ajustável
Trava elétrica com acionamento por controle remoto
Travamento automático das portas com o veículo em movimento

-

-

-

-

-

-

-

2 alto-falantes
4 alto-falantes
Antena de teto
Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio
Preparação para áudio
Central multimídia Multi-App com rádio AM/FM, MP3 player, display colorido
de 7", Apple CarPlay®, Android Auto®, função RDS, loja Multi-App de

-

1.6 Premium
CVT

-

SISTEMA DE ÁUDIO

-

1.6 Plus
CVT

-

-

-

-

aplicativos, conector USB, Bluetooth®, conexão à internet por meio de Wi-Fi[3]
Central multimídia com rádio AM/FM, MP3 player, CD player, display colorido
de 7", Apple CarPlay®, Android Auto®, função RDS, conector USB, AUX e

-

Bluetooth®[3]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[1] Acabamento Premium: integrado de material sintético.
[2] O veículo possui TAG do Sem Parar instalado. As condições de uso e contratação
do serviço podem ser verificadas no site: www.semparar.com.br/nissan.
[3] 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 o Android Auto®, é necessário o uso do cabo USB original.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NISSAN VERSA V-DRIVE:
TECNOLOGIA JAPONESA, FABRICADO NO BRASIL.
Desde 2014, a Nissan conta com um complexo industrial na cidade de Resende, no Rio Janeiro. Com capacidade
para produzir 200 mil veículos e 200 mil motores por ano, a fábrica conta com tecnologia de ponta e métodos
sustentáveis de produção, reforçando o compromisso Nissan em oferecer sempre o que há de melhor.

Estamos lançando o conceito Nissan Intelligent Mobility. Com ele, um conjunto
de novas tecnologias vai transformar nossos carros em verdadeiros parceiros
dos motoristas. Juntos, vamos tornar a experiência de dirigir mais segura,
conectada e empolgante, seja com os carros automáticos, com os modelos
manuais ou mesmo com os avançados carros elétricos, que também são uma
realidade. As grandes transformações chegaram com a mais alta tecnologia
japonesa. O futuro já está nas mãos de quem dirige um volante com a marca
Nissan hoje.

PARA SABER MAIS SOBRE O NISSAN VERSA
V-DRIVE, ACESSE NISSAN.COM.BR OU PROCURE
A NISSAN NAS REDES SOCIAIS.
Alguns itens mencionados ou mostrados são acessórios ou referem-se a versões específicas, conforme
detalhado na lista de equipamentos apresentada neste folheto. Para obter mais informações, vá até uma
concessionária Nissan ou ligue 0800 011 1090 ou acesse www.nissan.com.br. Garantia de três anos, sem
limite de quilometragem para uso particular, desde que as revisões e manutenções sejam efetuadas nas
concessionárias Nissan dentro dos prazos estabelecidos no Manual do Proprietário, limitada a defeitos de
fabricação ou montagem de peças. Para mais informações, consulte o Manual de Garantia. O veículo contém
partes de revestimento 100% sintético. Para conhecer todas as funcionalidades do display multifuncional,
consulte o Manual do Proprietário. Todas as imagens deste material são referentes à versão 1.6 Premium
CVT. Para a versão 1.0 Drive MT, combustível etanol: cidade, 8,8 km/l; estrada, 10,5 km/l. Combustível gasolina:
cidade, 12,9 km/l; estrada, 15,3 km/l. Para a versão 1.6 Drive MT, combustível etanol: cidade, 8,4 km/l; estrada,
10 km/l. Combustível gasolina: cidade, 12,6 km/l; estrada, 14,4 km/l. Para as versões 1.6 Special Edition CVT,
1.6 Plus CVT e 1.6 Premium CVT, combustível etanol: cidade, 7,8 km/l; estrada, 10 km/l. Combustível gasolina:
cidade, 11,6 km/l; estrada, 14,1 km/l. Para mais informações sobre o consumo, acesse www.inmetro.gov.br e
www.conpet.gov.br. 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 suas informações
datam de novembro de 2020.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

APONTE A CÂMERA DO SEU
SMARTPHONE PARA O QR
CODE ABAIXO E ACESSE
A VERSÃO ONLINE DO
CATÁLOGO:

ENVIE UM SMS COM
A PALAVRA V-DRIVE
PARA O NÚMERO
29099 E RECEBA O
CATÁLOGO DIGITAL.

/nissanbrasil
@nissanbrasil
nissanbrasil
/nissanoficial

