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EXPERIMENTE A DIFERENÇA. DIRIJA UM NISSAN SENTRA.

CONHEÇA O NISSAN SENTRA

Se você não abre mão de estilo, potência, tecnologia e conforto na hora de escolher um carro, conheça o Nissan Sentra. Com seu potente 
motor 2.0 16V Flex CVVTCS*, capaz de entregar 143 cv, e o Câmbio XTRONIC® CVT, que elimina o tranco nas trocas de marcha, o Nissan 
Sentra oferece todo o desempenho de um esportivo aliado à suavidade de um sedan de passeio. Com acabamento superior e diversos itens 
de conforto, tecnologia e segurança, como bancos de couro, conexão Bluetooth, câmera de ré integrada ao display do rádio, Airbags duplos 
frontais, laterais e de cortina, o Nissan Sentra foi projetado para oferecer uma experiência única em matéria de dirigibilidade. Faça um test 
drive e deixe-se surpreender pelo prazer de dirigir um Nissan Sentra.

Ainda mais segurança: airbags duplos frontais, laterais e de cortina.

Potência e inovação: motor 2.0 16V Flex CVVTCS* e o Câmbio XTRONIC® CVT

Mais tecnologia: câmera de ré integrada ao display do rádio.

*Continuously Variable Valve Timing Control System / Sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas.



Segurança e esportividade: freios ABS e rodas de liga leve 16”.Acabamento interno: luxo e conforto em cada detalhe.

As fotos apresentadas nestas páginas se referem ao veículo Sentra 2.0 SL, cor prata classic, com transmissão automática.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÂMBIO

LISTA DE EQUIPAMENTOS SENTRA 2.0 SENTRA 2.0 S SENTRA 2.0 SL

SENTRA 2.0 SENTRA 2.0 S SENTRA 2.0 SL

Acabamento dos bancos

Alarme de advertência sonoro para chave no contato e lanternas acesas         

Banco do motorista com regulagem de altura         

Travas elétricas das portas e do porta-malas         

Couro* na cor pretaVeludo na cor cinzaVeludo na cor cinza

Faróis e lanternas traseiras escurecidas

Chave inteligente presencial (I-Key)

Bluetooth com comandos no volante

*Contém partes em couro legítimo e couro sintético

*

*Continuously Variable Valve Timing Control System / Sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas.

Preto Premium Prata Classic Cinza Magnetic Branco Diamond

Porta moedas para o motorista
Porta-copos dianteiros (2) deslizantes ajustáveis
Porta-copos traseiros (2) integrados ao descansa braço

Limpador de pára-brisa com 2 velocidades e controle intermitente variável

Alças de teto retráteis no teto para o passageiro e passageiros traseiros
Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (2)

Volante com acabamento em couro                  
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2.0 S         2.0 SL            
Contém os equipamentos

da versão 2.0 +
Câmbio automático XTRONIC® CVT 

com sistema overdrive. Rodas de 

liga leve 16” e pneus 205/55 R16. 

Maçanetas internas de abertura das 

portas cromadas. Sistema Divide-

N-Hide® de divisão do porta-malas. 

Controle de áudio no volante. 

Chave inteligente presencial (I-Key). 

Volante com acabamento em couro.

Faróis de neblina. Banco traseiro 

bipartido 60/40 com ancoragem para 

cadeira infantil. 

Contém os equipamentos 
da versão S +
Airbags laterais e de cortina. Rádio 

AM/FM com CD Player com MP3 com 

display colorido 4,3”, função RDS, 

entrada auxiliar para MP3 Player/iPod®, 

conector USB no console central, 

módulo amplificador e 8 alto-falantes, 

sendo 2 subwoofers. Câmera traseira 

com imagem integrada ao display do 

rádio. Revestimento dos bancos em 

couro***. Acendimento automático dos 

faróis (sensor crepuscular). Teto solar 

com controle elétrico.

2.0            
Motor 2.0L 16V CVVTCS* 143 cv. 

Direção elétrica com assistência 

variável. Computador de bordo. Airbag 

duplo. Freios ABS com controle 

eletrônico de frenagem com EBD**. 

Ar-condicionado. Travamento 

automático das portas e porta-malas 

com o veículo em movimento. Rádio 

CD Player com MP3 e display no 

painel, função RDS e entrada auxiliar 

para MP3 Player/iPod®, cabo e 

conector para iPod® no console 

central e 6 alto-falantes.

*Continuously Variable Valve Timing Control System / Sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas.
**EBD - Controle eletrônico de frenagem. 

*** Contém partes em couro legítimo e couro sintético

VERSÕES
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As fotos apresentadas nesta página se referem ao veículo Sentra 2.0 SL cor preto premium com transmissão automática.



ESCOLHER O NISSAN SENTRA

Os freios ABS 
com EBD*

Os pacotes 
especiais de 

revisão Nissan

O exclusivo 
câmbio 

XTRONIC® CVT

A câmera traseira 
integrada ao 

display do rádio

3 anos de garantia 
sem limite de 

quilometragem***

 Airbags duplos 
frontais, laterais 

e de cortina

O acabamento 
superior e a 
atenção aos 

detalhes

O potente e 
eficiente motor 

2.0 16V Flex 
CVVTCS** 

O excelente e 
versátil espaço 

interno

Qualidade e 
tecnologia 
japonesas

10 RAZÕES PARA 

1098

SAC NISSAN: 0800 011 1090
www.nissan.com.br

76
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Para saber mais sobre o Nissan Sentra, acesse www.nissan.com.br/sentra
ou procure pela Nissan nas redes sociais.

As fotos apresentadas na capa e contracapa se referem ao veículo Sentra 2.0 SL, cor prata classic metálico, com transmissão automática. As especificações técnicas dos veículos podem ser alteradas sem prévio 
aviso do fabricante, não transferindo aos usuários ou a terceiros qualquer tipo de direito. As cores exibidas neste folheto são uma representação aproximada das cores reais e podem sofrer variações de acordo com 
o sistema de impressão sobre papel. *EBD - Controle eletrônico de frenagem. **Continuously Variable Valve Timing Control System / Sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas. ***Para mais 
informações consulte o Manual do Proprietário.


