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1.0 S 1.6 S 1.6 SV 1.6 SR1.0

1.0 1.0 S 1.6 S 1.6 SV 1.6 SR

Suspensão dianteira

Suspensão traseira

Freio

Comprimento

Largura

Altura

Distância entre eixos

Porta-malas (VDA)

Tanque de combustível principal

Peso em ordem de marcha

Torque máximo

Sistema de injeção

Transmissão

Direção

Dimensões e 

capacidades

Suspensão

Motor

Arquitetura Hatchback, 5 portas, 5 lugares, tração dianteira

Motor
1.0L 16 válvulas, bicombustível (álcool/gasolina), 

4 cilindros e acelerador eletrônico

1.6L 16 válvulas, bicombustível (álcool/gasolina), 4 cilindros e acelerador
eletrônico

Cilindrada 998 cm³ 1.598 cm³

Mecânica com raio de

giro de 4,5 m

Potência máxima 74 cv @ 5.850 rpm / 55 KW @ 5.850 rpm (álcool/gasolina) 111cv @ 5.600 rpm / 82 KW @ 5.600 rpm (álcool/gasolina) 

Eletrônica multiponto sequencial

Estruturada independente, tipo McPherson

Estruturada com eixo de torção

Discos ventilados dianteiros com 260 mm de diâmetro e tambor na traseira com 203 mm de diâmetro

Elétrica com assistência variável e raio de giro de 4,5 m

Manual 5 marchas

925 - 938 kg 964 - 982 kg

10,0 kgfm / 98Nm @ 4.350 rpm (álcool/gasolina)  15,1 kgfm / 148Nm @ 4.000 rpm (álcool/gasolina) 

3.780 mm

1.665 mm

1.528 mm

2.450 mm

265 litros

41 litros

Câmbio manual de 5 marchas

Grade frontal com acabamento cromado

Retrovisores externos rebatíveis 

Calotas integrais

Maçanetas externas na cor da carroceria

Ponteira de escapamento cromada

Retrovisores externos personalizados para versão SR

Retrovisores externos na cor da carroceria 

Rodas de aço de 14" e pneus 165/70 R14

Acabamento preto na coluna central

Adesivos específicos para versão SR

Aerokit (saias laterais, spoilers dianteiro, traseiro e aerofólio)

Maçanetas internas de abertura das portas cromadas

LISTA DE EQUIPAMENTOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rodas de liga leve de 15” na cor titanium e pneus 175/60 R15

Rodas de liga leve de 15” e pneus 175/60 R15

CÂMBIO

APARÊNCIA

CONHEÇA O NISSAN MARCH



Ar quente

Acionamento do alarme através de controle remoto

Chave com telecomando para abertura e fechamento das portas e do porta-malas

Porta-malas com iluminação

Retrovisores externos com regulagem elétrica 

Acelerador eletrônico do motor 

Acabamento dos bancos em tecido

Banco do motorista “Comfort Seat” com regulagem de altura

Computador de bordo com as funções consumo instantâneo e relógio 

Console central com 3 porta-copos e porta-objetos 

Conta-giros 

Desembaçador do vidro traseiro com temporizador

Ar-condicionado

Direção elétrica progressiva

Display digital de quilometragem total e parcial 

Para-sol com espelhos cortesia para motorista e passageiro

Porta-luvas com tampa 

Portas dianteiras com porta-objetos e suporte para garrafa

Retrovisores externos com acionamento manual 

Tomada de 12V integrada ao console central 

Tampa de combustível com abertura interna 

Volante de três raios com regulagem de altura

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com a função “one touch” para o vidro do motorista

Travas elétricas das portas e do porta-malas 

Revestimento das portas dianteiras em tecido

4 alto-falantes

Rádio CD Player com função MP3 e entrada auxiliar

Rádio CD Player, conexão para iPod®, Bluetooth e comando de áudio no volante

Preparação para áudio

Antena de teto

PACOTES DE OPCIONAIS

Versão 1.0 PACOTE PLUS: Calotas integrais | limpador, lavador e desembaçador traseiro temporizado | regulagem interna dos espelhos retrovisores 

PACOTE CONFORTO: Itens do Pacote Plus + Ar-condicionado | direção elétrica progressiva | volante com regulagem de altura 

PACOTE RODAS: Rodas de liga leve de 15” | Pneus 175/60 R15 Versão 1.0 S

PACOTE PREMIUM: Maçanetas externas na cor da carroceria l Farol de neblina l Revestimento dos bancos em tecido nas cores preto/cinza l 

Freios ABS com assistência de frenagem (BA) l Rádio CD Player com MP3, conexão para iPod®, bluetooth e comando de áudio no volante
Versão 1.6 SR

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Airbags frontais para motorista e passageiro

Alarme de advertência sonoro para chave no contato e lanternas acesas 

Alarme perimétrico 

Alça de teto para o passageiro 

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (2) 

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura (2) 

Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor 

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores  

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos retráteis e central de 2 pontos 

Limpador de para-brisa com 3 velocidades (com controle intermitente) 

Freios ABS com assistência de frenagem (BA)

Limpador de para-brisa com 9 velocidades (com controle intermitente ajustável) 

Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento 

Revestimento dos bancos em tecido nas cores preto/cinza

Farol de neblina

Limpador traseiro com controle intermitente

SEGURANÇA

SISTEMA DE ÁUDIO


