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UM SALTO EM FRENTE ARROJADO 
E  MODERNO
É tudo o que se procura e muito mais. A SUNNY está aqui para oferecer mais estilo, segurança 
e conectividade ao seu mundo do que nunca. Com um manuseamento ágil, eficiência 
impressionante e praticidade com um ímpeto, a SUNNY garante que será notado em todo 
o lado por todas as razões certas.



FAZER CADA MOMENTO
A SUA ALTURA DE BRILHAR
Como nada mais na sua classe, a Nissan SUNNY torna um aspecto agressivo impressionante. 
Uma postura mais ampla, um perfil mais baixo e mais razões para causar uma primeira impressão duradoura.

Iluminação LED para uma visibilidade brilhantemente clara. Feixe largo com farol automático 
e características “siga-me para casa” significam que pode sempre ver e ser visto.

Exclusivas da gama SUNNY são as rodas de liga 
leve de 17” que dão uma nova volta em estilo, 

completando um pacote inegavelmente 
premium de todos os ângulos.

Espelhos laterais 
codificados a cores 
com indicadores LED.

Linhas de carroçaria definidas e 
marcantes e um tejadilho flutuante único.



CARACTERÍST ICAS AVANÇADAS 
DE SEGURANÇA NISSAN
Como ser humano, é bom ter um pouco de apoio quando algo inesperado acontece. Desde a Intelligent 
Mobility às tecnologias de Safety Shield a SUNNY vem embalada com uma série de características de 
segurança concebidas para o rodear a si e aos seus entes queridos com confiança em cada viagem.

A SUNNY está repleta de inovação que lhe procura ajudar - mesmo em marcha-atrás. O sistema de
monitor de retrovisor com sensores de estacionamento, permite-lhe estacionar em paralelo e em garagem 
sem vacilar. Ao exibir um caminho de veículo previsto que está ligado às suas entradas de direcção ao manobrar 
para trás, o monitor claro mostra-lhe sempre a maneira perfeita para estacionar.



MELHOR DESEMPENHO,
GRANDE QUILÓMETRAGEM

O novíssimo motor SUNNY tem uma regulação variável de válvulas que ajusta continuamente a saída para 
proporcionar uma aceleração sem disparates com uma quilometragem excepcional. Tudo o que precisa 
e mais para aproveitar ao máximo cada viagem todas as vezes.

Há uma razão pela qual a SUNNY traz mais diversão e excitação a cada viagem: Tecnologia atenciosa 
que faz a diferença a partir do momento em que se entra. Desde Intelligent Key Bush Button Start, a 
uma caixa de velocidades CVT que o coloca na velocidade certa no momento certo, permitindo-lhe 
fundir-se e manobrar com facilidade.

149Nm
TORQUE

5-Velocidades
AUTO TRANSMISSÃOPOTÊNCIA

88kW



UM PASSEIO MAIS  PREMIUM, 
CONFORTÁVEL E  CONECTADO
Um volante desportivo em forma de D e assentos em couro com costuras distintas são acabados num cockpit 
com tratamentos ousados cromados e pretos brilhantes. O novíssimo SUNNY oferece um revestimento macio 
e materiais de qualidade excepcional em toda a cabine. Controle o sistema de infoentretenimento e áudio do 
smartphone através do sistema mãos-livres Bluetooth®, sem tirar as mãos do volante.

APPLE CARPLAY® 

Pessoas a visitar? Lugares a ir? Basta perguntar ao 
Siri®. Equipado com o controlo de voz Siri®, o Apple 
CarPlay® traz para o seu Sunny os seus contactos, 

aplicações de mensagens favoritas, listas de 
reprodução Apple Music®, Apple Maps, e muito mais. 

Basta ligar o seu iPhone® compatível e partir.

ANDROID AUTO™ 

Saiba para onde vai e quando vai. Google Maps ajuda-o 
a navegar para a sua próxima consulta, enquanto o seu 

assistente Google o mantém no topo da sua agenda. 
Escolha uma canção, mude o seu destino, ou responda 

a um texto com as mãos no volante utilizando as 
centenas de comandos de voz disponíveis.

Volante Ergonómico em 
Forma de D

Controlo Automático 
da Temperatura 

Ligue-se sem problemas ao seu telefone compatível, 
e ao seu mundo. Um único o ecrã táctil ˝flutuante˝ 
coloca todos os seus movimentos em pleno visor, 
enquanto os comandos do volante dão acesso fácil 
na ponta dos seus dedos.

Controlo na 
Ponta dos Dedos



CARACTERÍST ICAS INESPERADAS 
QUE FAZEM O SEU DIA
O novíssimo Nissan SUNNY é um carro construído a pensar em todos. Três portas USB 
significam pontos de carregamento amplos para toda a família, que estão sempre 
carregados e sempre ligados.

ESPAÇO PARA TRAZER O 
SEU MUNDO PARA O PASSEIO

Melhor espaço para a cabeça em conjuntos de gravidade zero, mais espaço para os joelhos para os 
passageiros traseiros e múltiplos compartimentos inteligentes de armazenamento para maior conveniência.



ESPAÇO DE CARGA NA 
SUNNY COMO NENHUM OUTRO

Tal como a lendária praticidade encontrada em ALMERA, SUNNY distingue-se no 
departamento de carga com até 482L de espaço de tronco, acesso de passagem para 

artigos mais longos, 60/40 assentos traseiros divididos e múltiplos compartimentos de 
armazenamento inteligentes em toda a cabine. Além disso, a SUNNY fornece um 

porta-bagagens mais baixo e largo para um acesso ainda mais fácil.

Quando precisar de mais espaço para a carga, os assentos traseiros rebatíveis 
60/40 permitem adicionar todo o seu equipamento, com um passageiro ainda 
a bordo para maior comodidade.

CAPACIDADE DA BAGAGEIRA 

482L



TRANSFORME TUDO O QUE É 
NOVO EM TUDO O QUE É  NOVO
O novíssimo Nissan SUNNY está disponível numa gama de cores dinâmicas e variações 
de acabamentos. Por favor, verifique a disponibilidade e opções do seu concessionário local.

Preto S - KH3

Prata M - K23

Azul P - RAY

Tecido Cinzento

Vermelho PM - NAH

Pele Cinzenta

Cinzento M - KAD

Branco - QM1



NISSAN SUNNY ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS

MODELO SUNNY VISIA SUNNY ACENTA SUNNY TEKNA

Tipo de Carroçaria Sedan Sedan Sedan

Transmissão 5-velocidades MT CVT CVT

MOTOR E DESEMPENHO

Potência Máxima Kw 88 88 88

Torque Máximo Nm 149 149 149

Tipo de Combustível  Gasolina Gasolina Gasolina

DIMENSÕES

Comprimento Total do Veículo mm 4495 4495 4495

Largura Total do Veículo mm 1740 1740 1740

Altura Total do Veículo mm 1465 1465 1465

Distância Entre Eixos mm 2620 2620 2620

WHEELS/TYRES

Tamanho/Tipo da Roda 15" Aço 16" Aço 17" Aço

Dimensões das Rodas (frente; trás) 195/65 R15 205/55 R16 205/50 R17

Roda Suplente Tamanho Completo Tamanho Completo Tamanho Completo

Tipo de Travão - Discos Dianteiros, tambores traseiros Padrão Padrão Padrão

SEGURANÇA

Airbags Condutor e Passageiro Condutor e Passageiro Condutor e Passageiro 

Cintos de Segurança De 3 pontos, Pré-tensor único com 
Limitador de Carga + Ajuste de Altura

De 3 pontos, pré-tensor único com 
Limitador de Carga + Ajuste de Altura

De 3 pontos, pré-tensor único com 
Limitador de Carga + Ajuste de Altura

Cintos de Segurança Traseiro  3 pontos (esquerda/
direita/centro) 

 3 pontos (esquerda/
direita/centro) 

 3 pontos (esquerda/
direita/centro) 

Lembrete de Cinto de Segurança Apenas Condutor Apenas Condutor Apenas Condutor

ABS + EBD + Assistência à Travagem (BA) Padrão Padrão Padrão

Assistente de Estacionamento N/A Sensores de Estacionamento Traseiro 
+ Câmara de Visão Traseira 

Sensores de Estacionamento Traseiro 
+ Câmara de Visão Traseira

Âncoras para Crianças (ISOFIX + Tether) Padrão Padrão Padrão

Lâmpada de Paragem Montada Alta Padrão Padrão Padrão

Imobilizador Padrão N/A N/A

Imobilizador + Alarme de Roubo N/A Padrão Padrão

EXTERIOR

Punho Exterior da Porta Preto Cor da Carroçaria Cor da Carroçaria

Espelho Retrovisor Exterior Cor Preta + Dobra Manual + Ajuste 
Manual 

Cor da Carroçaria + Dobra Manual + 
Ajuste Eléctrico 

Cor da Carroçaria + Dobra Manual + 
Ajuste Eléctrico + Sinal de Mudança de 

Direcção

Spoiler Traseiro N/A N/A Padrão

CONFORTO & COMODIDADE

Farol Halogéneo LED + LED Luz Típica LED + LED Luz Típica 

Luz automática + Perigo Automático + função do 
temporizador de atraso + Função de boas-vindas N/A Padrão Padrão

Manual de Espelho Retrovisor Interior  Anti-Brilho Manual  Anti-Brilho Manual Anti-Brilho Manual

Limpador de Pára-Brisas Frontal Intermitente Variável & 
Limpador de Névoa

Intermitente Variável & 
Limpador de Névoa 

Intermitente Variável & 
Limpador de Névoa

Lâmpada de Nevoeiro Frontal N/A Padrão Padrão

Ar Condicionado Manual Manual Full Auto

Audio Áudio padrão + USB + AUX 7"Mostrar Áudio +USB + AUX 7" Mostrar Áudio +USB + AUX

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICASNISSAN SUNNY
CONFORTO & COMODIDADE

Altifalantes 4 4 6

Mãos-livres Bluetooth Padrão Padrão Padrão

Estofo do Assento Pano Pano Couro

Função do Assento do Condutor Deslize & Reclinável; Levantador Deslize & Reclinável; Levantador Deslize & Reclinável; Levantador

Apoio de Braços do Assento do Condutor N/A Apoio de Braços do Condutor Apoio de Braços do Condutor

Assento do Passageiro Deslize e Reclinagem Manual Deslize e Reclinagem Manual Deslize e Reclinagem Manual

Assento Traseiro Banco Traseiro Banco Traseiro Separador (60:40)

Apoio de Braço de Assento Traseiro N/A N/A Apoio de Braço Central + 2 Suportes 
para Copos

Espaço de Porta Bagagem/Lâmpada da Mala Padrão Padrão Padrão

ÁREA DO CONDUTOR

Tacómetro Padrão Padrão Padrão

Volante Uretano Uretano Couro

Volante Motorizado & Basculante Padrão Padrão Padrão

Controlos de Volante Audio+ Mãos-livres Bluetooth Audio + Mãos-livres Bluetooth + Piloto 
Automático

Audio + Mãos-livres Bluetooth + Piloto 
Automático

Fecho Eléctrico de Porta - Condutor com Fecho 
Automático de Portas Sensível a Velocidade + Desbloqueio 
de Detecção de Impacto

Padrão Padrão Padrão

Piloto Automático N/A Padrão Padrão

Entrada sem Chave N/A N/A Smart Key

Arranque do Motor de Impulso N/A N/A Padrão

Chave com Sistema de Entrada Remota Com Imobilizador Com Imobilizador + Alarme de Pânico + 
Abridor de Porta-Bagagem 

Com Imobilizador + Alarme de Pânico + 
Abridor de Porta-Bagagem

Janela Eléctrica Frente & Traseira Frente & Traseira Frente & Traseira

luz no interior para os passageiros Frente & Traseira Frente & Traseira Frente & Traseira

Suporte de Copo 2x Frente 2x Frente 2x Frente + 2x Traseira 

Porta-luvas com Tampa Padrão Padrão Padrão 

Visor de Sol 

Condutor (com espelho de 
maquiagem e suporte de cartão ) 

+ Passageiro (com espelho de 
maquiagem)

Condutor (com espelho de 
maquiagem e suporte de cartão) 

+ Passageiro (com espelho de 
maquiagem)

Condutor (com espelho de 
maquiagem e suporte de cartão ) 

+ Passageiro (com espelho de 
maquiagem)

Acessório de Tomada 1x tomada de 12V + 3x USB 1x tomada de 12V + 3x USB 1x tomada de 12V + 3x USB

Aviso Legal
Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo deste folheto esteja correcto no momento da impressão (Junho de 2022). 
Este folheto pode ser produzido apresentando protótipos ou veículos acessorizados exibidos nas exposições de automóveis e de acordo 
com a política da empresa em melhorar continuamente os seus produtos. A Nissan Africa reserva o direito de alterar as especificações e os 
veículos descritos e mostrados neste folheto a qualquer momento. Os revendedores da Nissan serão informados dessas modificações o mais 
rápido possível. Consulte o seu revendedor Nissan local para receber as informações mais actualizadas. Devido às limitações do processo de 
impressão utilizado, as cores mostradas neste folheto podem diferir ligeiramente das cores reais da tinta e do material de acabamento interno 
usado. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial deste folheto sem a permissão por escrito da Nissan.

Compromisso da Nissan ao ambiente
A filosofia ambiental da Nissan abrange pessoas, veículos e natureza. Na busca de uma sociedade móvel sustentável, o Programa Verde da Nissan visa reduzir 
o impacto ambiental dos veículos Nissan em todas as fases do ciclo de vida dos veículos, enquanto as actividades corporativas abordam os desafios ambientais.

Compromisso da Nissan à qualidade
Para fornecer a todos os clientes um nível consistentemente alto de qualidade, a Nissan aplica os mesmos padrões em todo o mundo, para garantir que todos os proprietários da Nissan 
desfrutem de tranquilidade durante a vida dos seus veículos. A abordagem é baseada na qualidade da perspectiva do cliente em três elementos principais: Primeiro, a expectativa de 
uma experiência de condução suave com total paz de espírito. Segundo, o apelo intangível de um veículo, o seu poder de cativar e excitar, com características que capturam a atenção e 
imaginação. Terceiro, o nível de atenção e serviço durante o processo de vendas e muito depois da conclusão da venda.
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A Mobilidade Inteligente da Nissan leva-o um passo à frente. Em carros que se sentem 
como uma extensão de si, ajudando-o a ver mais e a sentir mais, reagindo consigo, 
e por vezes até por si. A Mobilidade Inteligente da Nissan tem a ver com um futuro 
melhor - levando-nos a um mundo mais seguro, mais sustentável e mais excitante.


