
 
                             PREÇOS E EQUIPAMENTOS 
  
Confira o que cada versão da Nissan Frontier 2013 traz de série e quais são 
seus preços: 
  

XE 4x2 – R$ 90.990 
  

• Motor turbodiesel 2.5 16V, de 163 cavalos e 41,09 kgfm de 
torque 

• Transmissão manual de 6 marchas 
• Para-choques dianteiro na cor do veículo 
• Para-choques traseiro cromado 
• Grade frontal na cor do veículo 
• Para-barro rígido nas rodas dianteiras e traseiras 
• Espelhos retrovisores na cor do veículo 
• Direção hidráulica com ajuste de altura do volante 
• Travas elétricas nas 4 portas 
• Vidros elétricos nas 4 portas 
• Abertura interna do tanque de combustível 
• Ar-condicionado 
• Regulagem de altura do banco do motorista 
• Limpador do pára-brisa intermitente variável com sensor de 

velocidade 
• Tampa da caçamba com chave 
• Airbag duplo frontal 
• Freios ABS com Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD) 
• Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-

tensionadores 
• Imobilizador do motor 
  

 
XE 4x4 – R$ 98.990 

  
Todos da XE 4x2 acrescido de: 
• Motor turbodiesel 2.5 16V, de 190 cavalos e 45,8 kgfm de 

torque 
• Tração 4x4, 4x4 e 4x4 com reduzida, com acionamento 

eletrônico Shift-on-the-Fly. 
   
 

SE 4x2 Attack - R$ 98.990 
  

• Motor turbodiesel 2.5 16V, de 163 cavalos e 41,09 kgfm de 
torque  

• Câmbio de manual de seis marchas 
• Faróis com máscara negra 
• Rack de teto com adesivo “FRONTIER” 
• Adesivo “ATTACK” 
• Rodas de liga leve 16" na cor Titanium 
• Pneus A/T (All Terrain) com escrita na cor branca 
• Maçanetas externas das portas na cor Titanium 



• Grade frontal na cor Titanium 
• Espelhos retrovisores na cor Titanium 
• Para-choques dianteiro na cor do veículo 
• Para-choques traseiro cromado 
• Estribos Laterais 
• Para-barro rígido nas rodas dianteiras e traseiras 
• Transmissão manual de 6 marchas 
• Direção hidráulica com ajuste de altura do volante 
• Volante de 3 raios revestido em couro 
• Travas elétricas nas 4 portas 
• Vidros elétricos nas 4 portas 
• Abertura interna do tanque de combustível 
• Ar-condicionado 
• Revestimento dos bancos em tecido nas cores preto/cinza 
• Regulagem de altura do banco do motorista 
• Faróis de neblina 
• Limpador do pára-brisa intermitente variável com sensor de 

velocidade 
• Espelhos retrovisores elétricos 
• Manopla do câmbio com revestimento em couro 
• Tampa da caçamba com chave 
• Airbag duplo frontal 
• Freios ABS com Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD) 
• Cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-

tensionadores 
• Alarme com keyless e controle remoto 
• Imobilizador do motor 
• Rádio AM/FM/CD com MP3, 4 alto-falantes e entrada auxiliar 

  
 

 SE Attack 4x4 - R$ 106.990 
  

Todos da SE Attack 4x2 acrescido de: 
• Motor turbodiesel 2.5 16V, de 190 cavalos e 45,8 kgfm de 

torque 
• Tração 4x4, 4x4 e 4x4 com reduzida, com acionamento 

eletrônico Shift-on-the-Fly. 
  
 
                LE 4X4 – R$ 118.990 (manual) / R$ 126.490 (automática) 
                                                                                       

• Motor turbodiesel 2.5 16V, de 190 cavalos e 45,8 kgfm de 
torque 

• Transmissão manual de 6 marchas (câmbio automático de 
cinco velocidades opcional) 

• Rack de teto com adesivo “FRONTIER” 
• Para-choques dianteiro na cor do veículo 
• Para-choques traseiro cromado 
• Grade frontal cromada 
• Estribos Laterais 
• Para-barro rígido nas rodas dianteiras e traseiras 
• Espelhos retrovisores cromados 



• Tração 4x4, 4x4 e 4x4 com reduzida, com acionamento 
eletrônico Shift-on-the-Fly. 

• Direção hidráulica com ajuste de altura do volante 
• Volante de 3 raios revestido em couro 
• Piloto automático com controle no volante 
• Controle de áudio no volante 
• Travas elétricas nas 4 portas 
• Vidros elétricos nas 4 portas 
• Abertura interna do tanque de combustível 
• Ar-condicionado 
• Revestimento dos bancos em couro (partes em couro legítimo 

e couro sintético) 
• Regulagem de altura do banco do motorista 
• Faróis de neblina 
• Regulagem de altura dos faróis 
• Limpador do pára-brisa intermitente variável com sensor de 

velocidade 
• Espelhos retrovisores elétricos 
• Espelho retrovisor interno eletrocrômico com bússola digital 
• Espelhos nos pára-sois motorista e passageiro com iluminação 
• Manopla do câmbio com revestimento em couro 
• Sistema de fixação de carga Cargo Channel 
• Tampa da caçamba com chave 
• Airbag duplo frontal 
• Freios ABS com Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD) 
• Cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-

tensionadores 
• Alarme com keyless e controle remoto 
• Imobilizador do motor 
• Rádio AM/FM/CD Player com display 4,3" colorido, função MP3, 

entrada auxiliar para MP3 player, conector USB no console 
central e 6 alto-falantes. 

  
 

LE Attack 4x4 – R$ 128.990 
  

Todos da SE Attack 4x4 acrescido de: 
• Tração 4x4, 4x4 e 4x4 com reduzida, com acionamento 

eletrônico Shift-on-the-Fly. 
• Câmbio automático de cinco marchas 
• Piloto automático com controle no volante 
• Controle de áudio no volante 
• Revestimento dos bancos em couro (partes em couro legítimo 

e couro sintético) 
• Regulagem de altura dos faróis 
• Espelho retrovisor interno eletrocrômico com bússola digital 
• Espelhos nos pára-sois motorista e passageiro com iluminação 
• Sistema de fixação de carga Cargo Channel 
• Rádio AM/FM/CD Player com display 4,3" colorido, função MP3, 

entrada auxiliar para MP3 player, conector USB no console 
central e 6 alto-falantes. 

 


