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• Sistema eletronico de ignição (botão Push Start)
• Painel central multifuncional em TFT de 7’’ com 12 funções
• Nova multimídia Nissan Connect de 7” com Apple Car Play + Android Auto
• Alerta de esquecimento de objetos no banco traseiro - Rear Door Alert
• Chave inteligente presencial (I-Key)
• Camera de ré

• Rodas de liga leve de 17”
• Faróis dianteiros em FULL LED
• Ar-condicionado automático digital
• Visão 360° inteligente + detector de objetos em movimento (MOD)
• Banco do motorista com tecnologia zero gravity e ajuste manual de altura
• Nissan Safety Shield

A tecnologia do novo Versa, da 
Nissan, torna cada momento ao 
volante mais simples, seguro e 

agradável para o motorista. Nascido em 
2011, derivou da plataforma March, da 
montadora, sendo rapidamente difundi-
do em várias partes do mundo.  Com 4,42 
m de comprimento e 2,60 m de entre ei-
xos, impressionou pelo excelente espaço 
para quem vai atrás e um porta-malas 
com 460 litros, que não era o maior da 

categoria, mas pelo menos estava na mé-
dia. Agora os assistentes de direção aju-
dam a evitar acidentes e podem até inter-
vir, se necessário. 

E, quando se trata da direção em si, o 
estilo garante boa dirigibilidade e trazem 
mais conforto ao motorista. Com os re-
cursos do Nissan Intelligent Mobility e do 
sistema Safety Shield – conjunto de itens 
de segurança que auxiliam na proteção e 
contam com alerta de colisão frontal com 

assistente inteligente de frenagem, visão 
360° inteligente + detector de objetos em 
movimento, alerta de tráfego cruzado 
traseiro, monitoramento de ponto cego e 
6 airbags. Visando mais comodidade, os 
engenheiros da Nissan se inspiraram na 
aventura espacial e na tecnologia utiliza-
da por astronautas que praticamente flu-
tuam. Para simular esse efeito, projetaram 
um banco dianteiro articulado que ajuda a 
reduzir o cansaço durante viagens longas.

Versa, a nova e bem 
diferente versão do sedã 
compacto e econômico

Não é exagero dizer que o Versa não 
é o veículo que conhecíamos. As linhas 
tímidas e pouco harmoniosas do mode-
lo anterior deram lugar a um estilo mais 
arrojado e esportivo. Em verdade, lembra 
muito novo Sentra, que já é comerciali-
zado em vários países da Ásia, América 
do Norte e até na Argentina, mas ainda 
não chegou por aqui.  Alguns detalhes 
separam Versa e Sentra, como o formato 
dos farois e lanternas, mas parece haver 
diversos itens além da coincidência que 
aproximam os dois veículos.  

Se precisar de mais espaço para transportar 
suas coisas, o porta-malas amplo e aberto que fa-
cilita o acesso e a fila traseira de bancos dobrá-
veis 60/40 oferece muitas possibilidades, mesmo 
com um passageiro a bordo. Além disso, a passa-
gem aberta para o porta-malas permite o trans-
porte de itens longos. g

Versa Advance Versa Exclusive

Um novo carro

Porta-malas espaçoso e bancos 
traseiros bipartidos 60/40


