
              Nissan Altima 
Confira a seguir a lista de equipamentos de série: 

2.5 SL (R$ 99.800) 

• Motor QR25DE 2.5, quatro cilindros, 16 válvulas, gasolina 

• Câmbio automático XTRONIC ® CVT® com função overdrive e modo 

programado de fábrica Sport 
• Abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas e acionamento 

do alarme por meio de controle remoto 
• Acendimento automático dos faróis (sensor crespuscular) 

• Ar-condicionado automático digital dual zone 
• Banco do motorista com ajuste elétrico (10 posições) 

• Banco do passageiro com ajuste manual 
• Bancos com revestimento de couro 

• Bancos dianteiros "Gravidade Zero" com aquecimento 
• Chave inteligente presencial (I-key) com partida remota 

• Console central dianteiro com tampa e apoio de braço integrado 
• Porta-óculos 

• Direção com assistência eletro-hidráulica 
• Display Drive-Assist personalizável 

• Luzes de leitura dianteiras e traseiras 
• Para-sol com espelhos, iluminação e extensor para motorista e passageiro 

• Controlador automático de velocidade de cruzeiro (piloto automático) 
• Porta-copos dianteiros (2) e traseiros integrados ao descansa-braço (2) 

• Porta-luvas iluminado com chave 
• Porta-mapas e porta-garrafas nas portas 

• Porta-revistas no encosto dos bancos 
• Rede porta-objetos para porta-malas 

• Retrovisor interno eletrocrômico 
• Retrovisores externos com regulagem elétrica, pisca integrado e aquecidos 

• Sistema de navegação por GPS integrado ao painel 
• Sistema eletrônico de ignição (botão push start) 

• Tampa de combustível com abertura interna 
• Teto solar com acionamento elétrico 

• Vidros dianteiros com acionamento elétrico e função um toque 
• Volante aquecido com controles de áudio, piloto automático, Bluetooth® e 

Drive-Assist 
• Volante com regulagem de altura e profundidade 

• Volante com revestimento em couro 
• Acabamento cromado na tampa do porta malas 

• Ponteira dupla cromada 
• Faróis de neblina 

• Faróis tipo projetor com ajuste de altura 
• Tapetes de carpete personalizados com emblema ALTIMA 

• Lanternas traseiras em LED 
• Maçanetas externas e internas das portas cromadas 

• Moldura das janelas laterais cromadas 
• Retrovisores externos rebatíveis na cor do veículo 

• Rodas de liga leve aro 17 e pneus 215/55 R17 



• 3 cintos de segurança traseiros de 3 pontos retráteis 

• Airbags frontais para motorista e passageiro 
• Airbags laterais e de cortina 

• Alças de teto retráteis (3) para os passageiros 
• Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (3) 

• Câmera de ré com imagem integrada ao display do rádio 
• Cintos de segurança dianteiros reguláveis em altura 

• Controle ativo de subesterço (AUC) 
• Controle de estabilidade (VDC) 

• Controle de Tração (TCS) 
• Freios ABS com Controle Eletrônico de Frenagem (EBD) e Assistência de 

Frenagem (BA) 
• Limpador de pára-brisa com controle intermitente ajustável e sensor de 

velocidade 
• Pontos de ancoragem para cadeiras infantis (ISOFIX) 

• Sensor de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) com sistema "easy-
fill" 

• Sistema elétrico de travamento central das portas 
• Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em 

movimento 
• Tecnologia Safety Shield com as funções: monitoramento de ponto cego 

(BSW); detetor de objetos em movimento (MOD); monitoramento de 
mudança de faixa (LDW) 

• Sistema de Som Premium Bose com rádio CD Player com função MP3, 
entrada auxiliar e USB compatível com iPod®, tela colorida de 7" sensível 

ao toque e 9 alto-falantes 
• Conexão Bluetooth® 

 


