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EM 
FOCO
ENÉRGICO E DISTINTIVO. Mais atrevido 
e dinâmico, com um tejadilho mais baixo, 
um pára-brisa mais inclinado, cavas das 
rodas eminentes e uma elegante grelha 
dianteira delimitada por faróis alongados, 
a silhueta aerodinâmica do Nissan NOTE 
tem muito mais personalidade.
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NA FAIXA 
RÁPIDA

INOVADOR E ELEGANTE.
Descubra o renovado design do Nissan NOTE. 

Inspirado no ricochete de uma veloz bola 
de squash, a distinta «linha squash» das portas 

laterais denuncia o seu dinamismo.
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NO 
INTERIOR
EM PERFEITA SINTONIA.

No requintado interior do Nissan NOTE, 
o design funde-se com a funcionalidade. 

Um habitáculo surpreendentemente espaçoso 
e prático, equipado com revestimentos 

premium: um verdadeiro convite ao conforto 
e à condução.

MM REGULAÇÃO LONGITUDINAL 

DO BANCO TRASEIRO
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ALERTA ECO. O painel de instrumentos 
apresenta todos os dados sobre a condução, 

independentemente das condições 
meteorológicas ou da hora do dia, e inclui 

dois indicadores eco que medem a eficiência 
da aceleração e a economia de combustível 

em tempo real.

I-TOUCH. Controlar o Nissan NOTE é uma 
brincadeira de crianças, graças aos seus 

práticos comandos no volante e à sua 
engenhosa chave inteligente. Abra a porta, 

ponha o motor a trabalhar e arranque, 
tudo com um simples toque num botão.

DESCONTRAIA-SE E APROVEITE. 
Desloque os bancos traseiros para trás para 
criar mais espaço para as pernas e beneficie 

da luz do tecto panorâmico em vidro: 
o Nissan NOTE é um destino em si mesmo. 

TECNOLOGIA 
DE DESIGN
EM DESTAQUE. No Nissan NOTE o design é primordial. 
Toda a informação está em destaque: desde os gráficos 
do ecrã matricial multifunções, até aos dados com iluminação 
azul do painel de instrumentos.
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NOTE N-TEC 
LIMITED EDITION
RENOVADO E TECNOLOGICAMENTE EVOLUÍDO. 
O novo Nissan NOTE Ink Blue possui um brilho especial extra. 
Vem equipado de série com a mais recente geração do 
NissanConnect completo, dotado de ecrã táctil de 5.8" com alta 
resolução para todas as suas actividades de navegação, 
ludoinformação e comunicações, para além de uma câmara 
de visão traseira e de um intuitivo aviso de saída de faixa. 
E, com os manípulos de porta, capas de espelho em prata 

acetinada e jantes em liga leve de 16", o NOTE está mais 
atraente e talhado para a estrada do que nunca.

Volante em pele* com costuras 
em azul

Câmara de visão traseira e estofos 
com costuras em azul

Capas de espelho retrovisor 
em prata acetinada

Jantes em liga leve 
de 16" N-TEC

*Algumas partes dos bancos em pele podem conter pele artificial.  

Habitáculo    |    NOTE N-TEC   |    Pack Style    |    Motores   |    NissanConnect    |    Câmara de Visão 360º    |    Escudo de Protecção Inteligente    |    Segurança    |    Espaço de Arrumação

Design Exterior    |    Design Interior    |    Tecnologia e Performance    |     Estilo e Acessórios Imprimir   |    Sair



UM TOQUE ELITISTA. Com pára-
choques desportivos, spoiler de 
tejadilho, saias laterais e umas 
exclusivas jantes em liga leve de 16" 
em corte de diamante, o Nissan 
NOTE destaca-se da multidão. 
E para atrair todas as atenções, conte 
ainda com faróis de moldura preta*, 
uma impressionante grelha dianteira 
em preto brilhante e vidros traseiros 
escurecidos.

PACK STYLE*
APURE OS SEUS SENTIDOS

UMA VANTAGEM INQUESTIONÁVEL. Acentue 
o dinamismo próprio do Nissan NOTE com o Pack 

Style um distinto pack especialmente criado para 
salientar um design vanguardista. Contacte já o seu 

concessionário Nissan.

 * O Pack Style está disponível em todas as cores da Gama do Nissan Note excepto em Solid Red (Z10).
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MOTOR COMBUSTÍVEL POTÊNCIA BINÁRIO TRANSMISSÃO EMISSÕES 
DE CO2*

CONSUMO 
COMBINADO*

1.5 dCi DIESEL 90 CV (66 kW) 200 Nm manual 5 vel. 90 g/km 3,5 l/100km

1.2 G GASOLINA 80 CV (59 kW) 110 Nm manual 5 vel. 109 g/km 4,7 l/100km

1.2 DIG-S GASOLINA 98 CV (72 kW) 147 Nm manual 5 vel. 99 g/km 4,3 l/100km

1.2 DIG-S GASOLINA 98 CV (72 kW) 147 Nm Xtronic CVT 119 g/km 5,1 l/100km

MOTOR DIG-S. Com a economia de um motor diesel, mas sem o inconveniente do seu 
preço elevado, o motor Pure Drive de 1,2 l de 98 CV (72 kW) com transmissão manual 
do Nissan NOTE integra tecnologias inovadoras que reduzem as perdas de potência 
derivadas do calor e da fricção, o que, em conjunto com uma gestão optimizada da energia, 
diminui o consumo de combustível.

MOTORES ECONÓMICOS e tecnologia líder concebidos para proporcionar emoção 
e minimizar os custos. O Nissan NOTE gera emissões de CO2 reduzidas (desde 90 g/km)*, 
sendo um bom amigo tanto do meio-ambiente, como da sua carteira nas deslocações 
ao posto de abastecimento.

* Os valores mostrados correspondem a uma versão com equipamento standard 
comercializada no mercado europeu.

BOTÃO MODO ECO. Com este 
pequeno botão, transforme 
instantaneamente o seu computador 
de bordo num vigilante do consumo e, 
por conseguinte, das emissões de CO2*.

SISTEMA START/STOP. 
O sistema de ignição Start/Stop 
reduz a poluição e o consumo de 
combustível em condução urbana. 
Para poupar energia e reduzir 
as emissões, o motor desliga-se 
automaticamente quando o 
Nissan NOTE está parado (por 
exemplo, em filas de trânsito ou 
semáforos), e volta a ligar-se 
suavemente logo que se solta a 
embraiagem (MT) ou o travão (CVT).

MOTOR. O seu leve e compacto 
motor 1.2 DIG-S de 98 CV (72 kW) 
apresenta um consumo combinado 
de 4,3 l/100km e emite 99 g/km 
(valores relativos à transmissão 
manual).

CONTADOR ECO. O ecrã nítido 
do Nissan NOTE inclui dois 
indicadores eco: um indicador de 
pedal eco que avalia o impacto 
da aceleração e um indicador de 
condução eco que avalia a eficiência. 
Verifique a sua pontuação eco após 
cada deslocação e surpreenda-se 
com o resultado.

MÁXIMO PRAZER. Com emissões 
de CO2 surpreendentemente baixas 

de 90 g/km*, o Nissan NOTE é amigo 
do meio-ambiente e da sua carteira. 

Os seus económicos motores e uma 
tecnologia líder na sua classe 

geram emoção, ao mesmo tempo 
que minimizam os custos.

PURA
POTÊNCIA

 

*De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*195/2013 (o equipamento opcional, manutenção, técnica de condução, condições de estrada e climatéricas 
podem afectar os resultados oficiais).
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NOVO NISSANCONNECT

APLICAÇÕES PARA TELEMÓVEL
INTELIGENTE E FUNCIONAL. O NissanConnect dispõe de uma vasta gama de funções e é incrivelmente fácil de utilizar, 
graças ao ecrã táctil anti-reflexos de 5,8" e alta resolução. Inclui uma potente combinação de funções de áudio, navegação 
e comunicações, para além de conectividade e integração de smartphone de última geração.

CONECTADO ONDE QUER QUE SE ENCONTRE. O NissanConnect proporciona a integração de Smartphone. Usufrua de 
uma lista crescente de aplicações* no prático ecrã do seu Nissan, perfeitamente adaptado para melhorar, de forma segura, 
a sua experiência geral de condução. O seu NOTE tornar-se-á uma parte integrante do seu estilo de vida conectado, tal como 
o seu smartphone, tablet e computador.

AS FUNÇÕES INTELIGENTES DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO e navegação auxiliam-no em todos os tipos de condições 
de tráfego.

RECEPÇÃO ÁUDIO VIA BLUETOOTH®. Desfrute de rádio digital, rádio internet móvel (OTA) ou música a partir do seu telemóvel.

ENTRADA PARA iPOD/USB. Ligue o seu iPod ou leitor MP3 para aceder à sua biblioteca de música enquanto conduz.

* Exclusão de Responsabilidades: A condução é algo sério. Só deve utilizar os serviços NissanConnect quando for seguro fazê-lo. Algumas aplicações 
poderão ser disponibilizadas mais tarde. É necessária uma subscrição do serviço NissanConnect, a qual está disponível como um serviço gratuito durante 
2 anos a contar da data de aquisição. O serviço e as aplicações estão disponíveis apenas nalguns países europeus e em modelos Nissan seleccionados. 
O serviço e as aplicações poderão ser fornecidos por terceiros, fora do controlo da Nissan, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, não sendo a Nissan 
ou os seus agentes responsáveis por tais alterações (incluindo, sem limitação, cancelamento/suspensão de serviços por terceiros). Algumas funções remotas 
requerem um telefone ou dispositivo compatível que não é fornecido com o veículo. As redes móveis são disponibilizadas pelos operadores móveis, não tendo 
a Nissan qualquer controlo sobre as mesmas. As redes móveis não estão disponíveis em todas as áreas. Poderão aplicar-se tarifas de roaming e/ou 
de comunicação de dados. A Nissan não é responsável pela substituição ou actualização de qualquer equipamento, nem por quaisquer custos de operações 
necessárias para assegurar a continuidade do serviço em caso de alteração deste último.
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VISTA AÉREA. Utilizando 4 câmaras diferentes, 
a Câmara de Visão 360° apresenta uma imagem 
do seu veículo visto de cima. Tudo o que precisa de 
fazer é posicionar o seu Nissan NOTE dentro das 
linhas guia e usufruir de um estacionamento perfeito.

VEJA O QUE SE ENCONTRA FORA DO SEU CAMPO DE VISÃO. 
Em marcha-atrás, o ecrã ajuda-o a ver o que se encontra imediatamente 
atrás de si, enquanto que a vista aérea lhe permite ver objectos mais 
baixos, situados abaixo do nível das janelas.

NÃO RISQUE AS SUAS JANTES. Quer 
em condução, quer em marcha-atrás, poderá 
premir o botão da câmara para mudar de uma 
vista aérea para uma vista lateral. Uma ajuda 
fantástica para ver o quão perto se encontra 
do passeio.

COMPLETE A IMAGEM. Situada 
por baixo do retrovisor exterior do 
lado do condutor, esta câmara ajuda 
a completar a vista aérea virtual 
de 360º, tanto em condução, como em 
marcha-atrás.

CÂMARA

CÂMARA

CÂMARA

CÂMARA

CÂMARA 
DE VISÃO 360º
4 CÂMARAS: UMA VISÃO DE 360°. 
O avançado sistema da Câmara de Visão 360° da 
Nissan proporciona-lhe uma visão de 360º do seu 
veículo e da área circundante num ecrã táctil de 
5,8", tornando o estacionamento em marcha-atrás 
e em paralelo muito mais simples e cómodo.
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DETECTOR DE MOVIMENTO. Apresentamos-lhe o seu 
co-piloto digital. A função Detector de Movimento avisa-o 
quando algo se aproxima da traseira do seu Nissan NOTE. 
Enquanto os sistemas de ajuda ao estacionamento 
convencionais alertam para os objectos existentes no caminho, 
este sistema emite um aviso sonoro e visual se alguém 
ou alguma coisa se mover atrás do seu veículo, como uma 
criança pequena, por exemplo. Muito tranquilizante.

AVISO DE MUDANÇA INVOLUNTÁRIA DE 
FAIXA. Concentre-se… não cabeceie! O Sistema 
de Aviso de Mudança Involuntária de Faixa alerta-o 
se o veículo se começar a desviar. Consegue 
detectar as marcas da estrada, por mais ténues 
que sejam, avisando-o rapidamente para voltar 
à sua trajectória, a menos que tenha indicado um 
sinal de mudança de direcção. Este sistema 
adapta automaticamente a sua sensibilidade ao 
estilo de condução mais adequado à circulação 
por estradas rurais.

ESCUDO DE PROTECÇÃO 
INTELIGENTE 
A CUIDAR DE SI
EQUIPADO COM INOVAÇÕES PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA E 
SEM STRESS. Incorporado pela primeira vez no Nissan NOTE, o Escudo 
de Protecção garante uma protecção excepcional a todos os ocupantes. 
Utilizando os dados captados pela Câmara de Visão Traseira, três avançados 
sistemas de segurança conjugam-se para o avisar de potenciais perigos.

SIMPLESMENTE VISIONÁRIO. Pode confiar no Escudo de Protecção 
Inteligente em todas as condições atmosféricas. A Câmara de Visão 
Traseira inclui uma função de lavagem e secagem para que a lente se 
mantenha sempre limpa.

AVISO DE ÂNGULO MORTO. 
O Sistema de Aviso de Ângulo Morto detecta 
o que é invisível para si. Se houver um veículo 
na zona de ângulo morto de qualquer dos 
lados do Nissan NOTE, uma luz discreta no 
retrovisor lateral avisa-o. Se pretender mudar 
de faixa e um veículo se encontrar demasiado 
perto, a mesma luz começa a piscar, emitindo 
um sinal sonoro.
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COM ESP

ABS. Se alguma vez precisar de 
travar a fundo, o sistema de anti-
bloqueio limita o bloqueio das rodas 
para evitar a perda de controlo 
e estabilidade, elevando a resposta 
de travagem a um nível máximo.

TCS. O Sistema de Controlo de 
Tracção reduz o binário do motor 
em caso de perda de tracção e, 
se necessário, aplica pressão de 
travagem na roda que perdeu 
aderência, optimizando a progressão 
e o controlo do veículo.

ESP. O Sistema de Controlo de 
Estabilidade de 9ª geração da 
Bosch® controla a pressão de 
travagem aplicada individualmente 
a cada roda, treduzindo o binário 
do motor para ajudar a estabilizar 
a direcção do veículo em caso de 
perda de aderência dos pneus.

MEDIDAS
DE SEGURANÇA

DESCONTRAIA-SE. Com 6 airbags, ABS e ESP/TCS 
(de série em todas as versões), sentir-se-á totalmente 

tranquilo a bordo do Nissan NOTE.

6 AIRBAGS. Os airbags dianteiros, laterais e de 
cortina oferecem a máxima protecção a todos os 
passageiros em qualquer momento.

INDICADOR DE BAIXA PRESSÃO DOS PNEUS. 
Este sistema avisa-o se os pneus estiverem com 
pouca pressão. Manter a pressão dos pneus no nível 
adequado não só é mais seguro, como também 
garante um menor consumo de combustível.
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DIVISÓRIA FLEXIBOARD.
Suficientemente leve para ser levantada com 
uma mão, a divisória Flexiboard permite criar vários 
compartimentos de carga de uma forma simples 
e rápida. Coloque a divisória Flexiboard na posição 
superior para criar um espaço seguro por baixo. 
Divida-a em duas partes para criar um pequeno 
compartimento atrás dos bancos traseiros e um mais 
alto do lado da porta da bagageira. Coloque ambas 
as partes no piso da bagageira para criar um espaço 
amplo. Inteligente, não é?

BANCOS REBATÍVEIS. Usufrua de mais espaço. 
Sem nenhum esforço, rebata os bancos para 
obter um espaço com diversas formas e tamanhos. 
Os bancos traseiros têm uma modularidade de 
60/40 e o banco do passageiro da frente dobra-
se para a frente, permitindo transportar objectos 
com comprimento até 1,7 m.

 

IDEIAS 
FLEXÍVEIS

ESPAÇO PARA TUDO. Bicicletas, sacos e 
quaisquer outros objetos volumosos: tudo 
é bem-vindo no Nissan NOTE. Os bancos 

rebatem-se de quatro formas diferentes 
e a divisória Flexiboard permite-lhe criar um 

espaço de carga verdadeiramente versátil.
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EXPRESSE-SE
É UMA QUESTÃO DE GOSTO. Acrescente carácter 

e presença ao NOTE, com a sua própria escolha de cores, 
embelezadores e pormenores.

Detroit 
Red

Tokyo 
Black

London 
White

Yokohama 
Purple

Beijing 
Chrome

PA R A  O  N OT E

Oppama 
Orange

Nashville 
Carbon

Atsugi 
Grey

LINHA CREATIVE LINHA EXCLUSIVE

  

1. Capas de espelho com piscas, Tokyo Black

2. Capas de manípulos de porta dianteiros e traseiros, 
Tokyo Black

3. Jantes em liga leve 16" ARROW Tokyo Black

4. Defl ector dianteiro, Tokyo Black

5. Inserções interiores, London White

6. Embelezador de manípulo da bagageira, Beijing Chrome

7. Punho da alavanca, London White

8. Spoiler de tejadilho, Tokyo Black

9. Aros de altifalantes, London White

10. Embelezador inferior da bagageira, Tokyo Black

11. Tapetes em veludo com logótipo e costuras coloridos
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B

A C

D

A: Comprimento máximo: 4100 mm 
(4140 mm com o Pack Style)

B: Distância máxima entre eixos: 2600 mm

C: Largura máxima: 1695 mm

D: Altura máxima: 1530 mm (1535 mm para 
versões DIG-S ou com tecto panorâmico)

LIGA LEVE 15"AÇO 15"

VISIA e NARU EDITION TEKNA SPORT TEKNA SPORT (com motor 
DIG-S ou com o Pack Style) 
e TEKNA PREMIUM

LIGA LEVE 16"

exclusivas N-TEC

LIGA LEVE DE 16"LIGA LEVE 16" 
CORTE DE DIAMANTE

ACENTA

JANTES

PEARL WHITE
QAB/M

SILVER
KY0/M

GREY
KAD/M

BLACK
Z11/M

MAGNETIC RED
NAH/M

M = METALIZADA
S = SÓLIDA 

* Não disponíveis 
com o Pack Style

WHITE
326/S

SONIC BLUE
RBE/M

SOLID RED
Z10/S*

INK BLUE
RBN/M

CORES REVESTIMENTOS

TECIDO PRETO
VISIA e NARU EDITION

TECIDO PRETO 
E AZUL
ACENTA, N-TEC* 
e TEKNA SPORT

PELE** PRETA
TEKNA PREMIUM

DIMENSÕES

 

*Tecido em Preto e Azul com costuras em Azul 
**Algumas partes dos bancos em pele podem conter pele artificial
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O NISSAN NOTE 
OFERECE-LHE DE SÉRIE:

3 ANOS* DE GARANTIA

12 ANOS DE GARANTIA DE 
PERFURAÇÃO POR CORROSÃO

INTERVALO DE SERVIÇO 
DE 20 000 KM

EXTENSÃO DE GARANTIA

A Extensão de Garantia permite-lhe 
beneficiar da garantia do Nissan NOTE 
durante um maior período de tempo ou 
com uma quilometragem superior.
A ampla gama de contratos disponíveis 
permitir-lhe-á escolher aquele que melhor 
se adapte às suas necessidades.
Em caso de reparação, serão usadas 
peças especificamente desenhadas para 
o seu veículo, assegurando um ajuste 
perfeito, assim como uma óptima 
fiabilidade e, que serão montadas por 
técnicos qualificados da Nissan.
Para uma total tranquilidade, a Extensão 
de Garantia está vinculada ao automóvel, 
sendo transferida a um novo proprietário 
em caso de venda do veículo.
Além disso, para que possa contar com o 
melhor serviço de assistência em caso de 
necessidade, a Extensão de Garantia inclui 
ainda assistência em viagem Nissan 24h 
por dia todos os dias da semana com 
cobertura em todo o território europeu.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

Um Contrato de Manutenção NISSAN 
é a melhor forma de proporcionar ao 
seu Nissan NOTE a manutenção que 
ele merece!
Cuidamos muito bem do seu Nissan por 
um preço que é fixo por vários anos.
Quando levar o seu veículo ao 
concessionário, a oficina substituirá as 
peças e os fluidos em conformidade 
com o programa de manutenção oficial 
da Nissan e realizará as verificações 
necessárias para que possa viajar com 
toda a tranquilidade.
Com um total controlo de planeamento 
e orçamento, a Nissan informá-lo-á 
das visitas necessárias e propor-lhe-á 
a manutenção e o momento adequado 
para a realizar.

NA NISSAN, VOCÊ 
É A NOSSA FONTE 
DE INSPIRAÇÃO.

Você desperta a nossa imaginação, 
provoca o nosso engenho, inspira-nos a 
mudar as regras e a inovar. E para nós, 
inovação não é apenas adicionar coisas 
e suplementos. É derrubar barreiras para 
reinventar o status quo. É desenvolver 
soluções inéditas para satisfazer os seus 
desejos mais excêntricos e mais 
pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para 
lhe oferecer uma experiência de condução 
mais aliciante, todos os dias.

 *ou 100 000 km, o que ocorrer primeiro
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Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da impressão 
(Fevereiro 2015). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de 
melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os 
Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as 
especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta 
publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a 
reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT –NOTE – Fev/15. – impresso na U.E.
Criado por NEW BBDO, França – Tel.: +33 1 40 62 37 37 e produzido por eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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w w w . n i s s a n . p t

Veículo de cortesia gratuito
Equiparação de preços
Nissan Assistance+
Check-up gratuito do veículo

Para benefi ciar de todas estas vantagens, registe-se no espaço exclusivo  para Clientes em www.youplusnissan.pt
Descubra em detalhe o programa Promessa Cliente em nissan.pt/promessacliente ou na nossa rede ofi cial de concessionários.

Siga-nos em: /NissanPt @NissanPt /NissanPortugal

http://www.nissan.pt
http://www.facebook.com/NissanPortugal
http://twitter.com/NissanPortugal
http://www.youtube.com/NissanPortugal


15
05

-1
20

51
6

NOTE NARU Edition
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Equipamento de série
Segurança
• Airbags frontais, laterais e de cortina
• Desactivação do airbag do passageiro
• Travões ABS
• Sistema de controlo de estabilidade (ESP)
• Sistema de fixação ISOFIX® em banco traseiro
• Indicador de baixa pressão dos pneus
• Kit anti-furos
• “Cruise Control” e Limitador de velocidade
• Direcção assistida 

Tecnologia
• Fecho centralizado com comando à distância
• Rádio-CD, Conector USB/ iPod® e Reprodutor

MP3 (conexão AUX jack) 
• 4 colunas
•  Bluetooth® para telefone e áudio em

streaming
• Computador de viagem
• Indicador Eco Drive
• Sistema Stop&Start
• Volante multifunções: controlo do 

Computador de viagem, Cruise Control 
e Limitador de velocidade + controlo da 
Rádio-CD e telefone

Exterior
• Jantes de aço 15” com embelezadores
• Espelhos retrovisores regulàveis

eléctricamente
• Espelhos retrovisores e manípulos à cor

preto

Interior
• Ar condicionado com filtro de pólen
• Volante regulável em altura
• Estofos em tecido
• Banco de assentos traseiros rebatível 

assimetricamente (60/40)
• Vidros eléctricos dianteiros

NOTE ACENTA
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional ao equipamento
Naru Edition 
Exterior
• Jantes de liga leve de 15” 
• Espelhos retrovisores regulàveis 

eléctricamente e aquecidos
• Espelhos retrovisores e manípulos das 

portas à cor da carroçaria
• Vidros traseiros escurecidos

Interior
• Volante e punho da mudança de 

velocidades em pele
• Banco do condutor com regulação em 

altura
• Vidros eléctricos dianteiros

NOTE TEKNA SPORT
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional ao equipamento 
Acenta
Segurança
• Faróis de activação automática e Sensores 

de chuva

Tecnologia
• Novo NissanConnect 2.0 (sistema de 

navegação 3D com ecrã táctil a cores de 5,8”
e Bluetooth®) com tecnologia Google™
Send-to-Car e apps para smartphones

• Botão Start/Stop
• Chave inteligente
• 6 colunas

Exterior
• Jantes de liga leve de 16"
• Faróis de nevoeiro dianteiros

Interior
• Ar condicionado automático
• Vidros eléctricos dianteiros e traseiros
• Cobertura da bagageira “Flexiboard”

Nissan NOTE
Gama e Equipamento (I)
Maio 2016



Nissan NOTE
Especificações técnicas
Maio 2016

1.2 EU6
80 CV (59 kW)

1.5dCi EU6
90 CV (66 kW)

5 portas
MOTOR HR12DE K9K
No cilindros, configuração/ Válvulas por cilindro 3, em linha / 4 4, em linha / 2
Cilindrada cm3 1198 1461
Diametro x Curso mm 78 x 83,6 76 x 80,5
Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 80 (59) / 6000 90 (66) / 4000
Binário máximo (1) Nm/rpm 110 / 4000 200 / 1750
Taxa de compressão 10,7 : 1 15,5 : 1
Combustível / Sistema de ignição Gasolina sem chumbo 95 / Electrónica directa Diesel / Turbo-Charger + Intercooler
Alimentação Injecção multiponto sequêncial Common Rail, Injecção directa
Controlo de emissões/Classe de emissões Catalizador de 3 vias / Euro 6b Catalizador de oxidação + FAP / Euro 6b

TRANSMISSÃO
Embraiagem Disco a seco, hidráulico
Caixa de velocidades 5 velocidades manual
Tracção Dianteira

CHASSIS
Suspensão – dianteira Independente, Mac Pherson, molas helicoidais

– traseira Eixo de torção, molas helicoidais
Direcção Eléctrica assistida. Pinhão e Cremalheira
Travões Circuito diagonal assistida progressiva com ABS, EBD e BAS

– dianteiros Discos 
– traseiros Tambores

Jantes 5,5Jx15 (Naru Edition e Acenta) 6Jx16 (Tekna Sport)
Pneus 185/65 R15 (Naru Edition e Acenta); 195/55 R16 (Tekna Sport)
Estepe temporário T125/70 D15

PESOS E DIMENSÕES
Tara min./max. (2) kg 1040 / 1124 1132 / 1216
Peso Bruto  kg 1510 1615
Carga útil máxima  kg 470 483
Carga max. tejadilho  kg 50 50
Comprimento/Largura/Altura (máxima) mm 4100 / 1695 / 1530 (1535 com tecto panorâmico)
Distância entre eixos mm 2600
Via dianteira / Vía traseira  mm 1480 / 1485 (15”) – 1470 / 1475 (16”)
Bagageira: compr./largura/altura (máx.) mm 725 / 1.202 / 574
Capacidade da mala (VDA)  l 325
Capacidade da bagageira (até o tecto)
c/ bancos traseiros rebatidos  l

1495

Coeficiente aerodinâmico 0,30
Área frontal  m2 2,13
Capacidade de depósito l 41

PERFORMANCE
Consumo  (3)  – Ciclo urbano l/100km 5,9 4,2
combustível – Extra-urbano l/100km 4,0 3,2

– Combinado l/100km 4,7 3,6
Emissões CO₂  g/km 109 93
Velocidade máxima  km/h 170 179
Aceleração 0 - 100 km/h  s 13,7 11,9
Diâmetro min. de viragem (entre passeios) m 10,7

(1) De acordo com o Regulamento CEPE/ONU no 85.
(2) Valores de acordo com a Directiva EC. Tara considerada sem condutor mas com líquidos de refrigeração, óleos, combustível, roda sobresselente e ferramentas. A capacidade 

de carga será reduzida dependendo das opções e/ou acessórios instalados.
(3) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*195/2013 (o equipamento opcional, manutenção, técnica de condução, condições de estrada e climatéricas podem afectar os

resultados oficiais).
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