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Opção de acabamento S está disponível para Livina,
Grand Livina e X-Gear
São Paulo, 05 de abril de 2010 – A Nissan está lançando uma nova versão para os modelos 2010/2010
dos monovolumes Livina, Grand Livina e X-Gear. Os modelos produzidos pela marca japonesa em São
José dos Pinhais (PR) passam a contar com o pacote de acabamento S, que incorpora equipamentos
como air bag para passageiro, travamento e destravamento das portas por controle remoto, rádio com
função MP3 e entrada auxiliar, entre outros, dependendo do modelo. Os preços da versão S são os
seguintes: R$ 48.690 (Livina), R$ 58.890 (Grand Livina) e R$ 51.700 (X-Gear). As novidades já estão
disponíveis para os consumidores nas concessionárias da marca.
Conhecidos pelo excelente custo-benefício, os modelos da família Livina ficam ainda mais atraentes com
a versão S, que passa a ser a opção de entrada para o Grand Livina e X-Gear e intermediária no Livina,
que mantém uma versão de entrada 1.6. De acordo com Mário Furtado, gerente de Marketing – Produto, a
novidade dará mais opções aos consumidores que procuram um veículo espaçoso, com bom
desempenho e que tenha preço atraente. “A inclusão da versão S é um importante aprimoramento no
custo-benefício da família Livina, que sempre ofereceu nível de equipamentos de série e preços
diferenciados no segmento. Os três modelos ficam mais competitivos e atraentes com este novo pacote
de equipamentos”, explica.
Como o Livina já oferece desde a versão de entrada equipamentos de conforto e segurança considerados
importantes pelo consumidor na hora da decisão da compra, como direção com assistência variável
elétrica; travas, vidros e retrovisores com acionamentos elétricos; ar-condicionado e bloqueio de ignição
através de imobilizador do motor, o pacote S amplia este excelente custo-benefício, pois adiciona à lista o
travamento e destravamento das portas por controle remoto; air bag para o passageiro; rodas de liga leve
de aro 15 e rádio CD Player com função MP3, entrada auxiliar, display integrado e quatro alto-falantes.
O monovolume de sete lugares Grand Livina também ganha mais recheio na sua extensa lista de
equipamentos de série com a versão S. Junto com o câmbio manual de seis velocidades (único no
segmento), o modelo passa a vir em sua primeira opção de acabamento com air bag para o passageiro e
o rádio com função MP3. Além das barras longitudinais de teto a partir da versão 1.8 S MT.
NOVIDADES NA LINHA 2010/2010
Confira os itens que cada modelo da linha passa a contar com a versão S, além das novidades que outros
pacotes de acabamento do Livina incorporam às listas de equipamentos de fábrica:
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LIVINA 1.6 MT
Travamento/destravamento das portas e porta-malas por controle remoto
LIVINA 1.6 S MT/1.8 S AT
Travamento/destravamento das portas e porta-malas por controle remoto
Rodas de liga leve de aro 15 e pneus 185/65R15
Air bag frontal para passageiro além do motorista
Rádio CD Player com função MP3, display integrado, entrada auxiliar para iPod/MP3 e 4 alto-falantes
Logotipo “S” na tampa do porta-malas
LIVINA 1.6 SL MT/1.8 SL AT
Revestimento dos bancos e painéis de porta em couro.
X-GEAR 1.6 S MT
Travamento/destravamento das portas e porta-malas por controle remoto
Air bag frontal para passageiro além do motorista
Rádio CD Player com função MP3, display integrado, entrada auxiliar para iPod/MP3 e 4 alto-falantes
Logotipo “S” na tampa do porta-malas
GRAND LIVINA 1.8 S MT/AT
Air bag frontal para passageiro além do motorista
Função MP3 adicional ao Rádio CD Player já existente
Barras longitudinais de teto (1.8 S MT).
Logotipo “S” na tampa do porta-malas
PREÇOS
Veja como ficaram os preços da família Livina com as novas opções:
* Livina 1.6 MT: R$ 46.790
* Livina S 1.6 MT: R$ 48.690 – NOVIDADE!
* Livina S 1.8 AT: R$ 52.690 – NOVIDADE!
* Livina SL 1.6 MT: R$ 52.190
* X-Gear S 1.6 MT: R$ 51.700 – NOVIDADE!
* X-Gear SL 1.6 MT: R$ 56.900
* X-Gear SL 1.8 AT: R$ 62.700
* Grand Livina S 1.8 MT: R$ 58.890 – NOVIDADE!
* Grand Livina S 1.8 AT: R$ 63.890 – NOVIDADE!
* Grand Livina SL 1.8 MT: R$ 64.990
* Grand Livina SL 1.8 AT: R$ 69.390
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DIFERENCIADOS
Lançada em 2009, a linha Livina chegou ao mercado com equipamentos e propostas diferenciados. Além
do amplo espaço interno e do destacado custo-benefício, os modelos da família produzida no Paraná são
equipados com dois excelentes motores. O 1.6 16V, disponível para o Livina e também para o X-Gear,
desenvolve 108 cavalos de potência e oferece torque de 15,3 kgfm quando abastecido com etanol, o que
garante excelente desempenho ao modelo, que tem um escalonamento do câmbio de cinco marchas para
aproveitar bem a força desde as baixas rotações. Entre os concorrentes diretos, o Livina é o veículo que
entrega as maiores potência e torque. A opção 1.8 16V é encontrada nos três modelos da família, e pode
ser associada com o câmbio automático de quatro velocidades. Quando abastecido com o combustível
vegetal renovável, a sua potência atinge 126 cavalos e o torque máximo é de 17,5 kgfm, mesma força
obtida quando o tanque está com gasolina.
O Grand Livina foi lançado em julho de 2009 focando os consumidores de monovolumes de sete lugares,
apostando em itens diferenciados como a chave presencial I-Key, que permite a abertura das portas e a
partida no motor com a peça no bolso, e o câmbio de seis velocidades. O esportivo urbano X-Gear foi
lançado logo em seguida, em agosto, mantendo duas características muito elogiadas da linha Livina: o
amplo espaço para passageiros e bagagens. O modelo destaca-se por seus itens exclusivos, como os
para-choques, rodas de liga leve, molduras das caixas das rodas e os adesivos laterais traseiros que
identificam a versão. Outro destaque dos modelos da linha Livina em relação aos concorrentes é a
localização do reservatório de partida a frio. O bocal de abastecimento, protegido por uma tampa plástica
discreta que evita manchas em caso de derramamento de combustível, está entre o capô e o pára-brisa
para oferecer maior praticidade, pois não é necessário abrir o capô para reabastecer o reservatório e
segurança em caso de colisões. Toda a linha tem três anos de garantia, outro importante diferencial.

Identificação da nova versão

Travamento e destravamento das portas por controle
remoto
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