
2.0 S CVT

* Motor 2.0L 16 válvulas - 140 cv *Airbag duplo

*Transmissão automática XTRONIC CVT R 

com função overdrive
*Faróis de neblina

*VDC (Vehicle Dynamic Control) - Controle de 

Tração e Estabilidade
*Sensor de estacionamento 

*Direção elétrica com assistência variável *Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)

*Freios ABS com controle eletrônico de 

frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)

*Retrovisores externos com regulagem elétrica e LED indicador de 

direção

*Ar-condicionado *Rodas de liga leve de 16"

*Chave inteligente presencial (I-Key) *Maçanetas externas e internas cromadas

*Sistema eletrônico de ignição (botão Push 

Start) e abertura das portas sem o uso da chave

*Rádio CD Player com MP3, tela touchscreen com display de 5” 

colorido, entrada auxiliar para MP3 Player/***iPod™, conector USB 

no console central, 4 alto-falantes

*Volante com acabamento em couro e novo 

design esportivo com controle de áudio e 

Bluetooth TM

*Computador de bordo

2.0 SV CVT

*Ar-condicionado automático digital Dual Zone *Sistema de navegação integrado ao painel com NissanConnect™

*Controle de velocidade de cruzeiro (cruise 

control) com comandos no volante 
*Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio 

*Bancos em couro na cor preta *Rodas de liga leve de 17"

*Porta-copos traseiros integrados ao descansa-

braço central

*Luz de leitura para motorista e passageiro 

dianteiro

*Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 

tweeters

2.0 SL CVT CONTÉM OS EQUIPAMENTOS DA VERSÃO 2.0 SV CVT +:

*Airbags laterais e de cortina *Alerta de Colisão Traseira (RCTA) - Safety Shield

*Faróis com detalhes de design em LED *Monitoramento de Ponto Cego (BSW) - Safety Shield

*Retrovistores externos rebatíveis eletricamente *Alerta de Colisão Frontal (FCW) - Safety Shield  

*Retrovisor interno com bússola digital

*Rodas de liga leve de 17" com novo design 

esportivo e acabamento grafite

*Teto solar com controle elétrico 

*Banco do motorista com regulagem elétrica

*Painel de instrumentos com display colorido 

em TFT de 5'' 

*Bose Premium Audio - sistema premium de 

som c/ 4 alto falantes, 2 tweeters e 2 

subwoofers

Ipod™ é uma marca da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. Os logotipos e a marca Bluetooth™ 

são propriedade da Sig, Inc., e qualquer utilização de tais marcas pela Nissan está sob licença.

CONTÉM OS EQUIPAMENTOS DA VERSÃO 2.0 S CVT +:
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