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MOTOR 1.6 16V:
114 cavalos de potência 
e sistema FLEX START

CÂMBIO XTRONIC CVT®:
maior aerodinâmica, 
conforto e desempenho 
na direção

     MOTIVOS
PARA TER UM

NISSAN KICKS.

TECNOLOGIA:
intensidade japonesa em 
cada detalhe

O MAIS LEVE DA CATEGORIA:
apenas 1.136 kg, melhor 
performance e máxima eficiência 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES

/ MOTOR/1.6 L, 16 válvulas, CVVTCS*, bicombustível, 4 cilindros

/ CILINDRADA/1.598 cm³

/ POTÊNCIA MÁXIMA/114 cv @ 5.600 rpm (etanol/gasolina)

/ TORQUE MÁXIMO/ 15,5 kgfm @ 4.000 rpm (etanol/gasolina)

/ TAXA DE COMPRESSÃO/10.7 +/- 0.2

/ SISTEMA DE INJEÇÃO/digital/multiponto/semissequencial/indireto

/ TRAÇÃO/dianteira 

/ DIREÇÃO/elétrica com assistência variável

/ SUSPENSÃO DIANTEIRA/independente do tipo McPherson com 
barra estabilizadora

/ SUSPENSÃO TRASEIRA/eixo de torção 

/ FREIOS/sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle 
eletrônico de distribuição de força (EBD), discos ventilados dianteiros 
e tambores traseiros

/ PORTA-MALAS/432 litros

/ PESO EM ORDEM DE MARCHA/1.129 kg

/ CONSUMO NA ESTRADA/13,7 km/l (gasolina), 9,4 km/l (etanol)

/ CONSUMO NA CIDADE/11,4 km/l (gasolina), 7,7 km/l (etanol)

/ TANQUE DE COMBUSTÍVEL/41 litros

/ INTERVALOS DE REVISÃO/10 mil km/12 meses

/ GARANTIA/3 anos, sem limite de quilometragem

VERSÃO: 1.6 S DIRECT CVT

1,590 m

1,760 m 2,620 m

4,295 m

*Continuously Variable Valve Timing Control System (sistema de variação contínua da fase de abertura das válvulas).



INTENSIDADE EM CADA DETALHE

CÂMBIO XTRONIC CVT®

PORTA-MALAS VERSÁTIL COM 432 L

DIREÇÃO ELÉTRICA



LISTA DE EQUIPAMENTOS

/ CÂMBIO

XTRONIC CVT® com função "Sport"

/ CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Abertura da tampa de combustível por acionamento interno

Abertura elétrica das portas e do porta-malas

Acabamento dos bancos e detalhes das portas em tecido 

Apoios de cabeça dianteiros e traseiros separados e ajustáveis para os 5 
ocupantes

Ar-condicionado

Banco do motorista com ajustes de altura

Banco traseiro bipartido 60/40, dobrável 

Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity®

Chave canivete 

Direção elétrica com controle de áudio e telefone no volante

Para-sol com espelhos para motorista e passageiro

Porta-copos no console central e nas portas

Porta-malas com iluminação interna

Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras 

Porta-revistas nos bancos dianteiros

Sistema de partida a frio Flex Start

Tomada 12V (2)

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema "one touch down" 
somente para o motorista

Volante com acabamento em poliuretano

Volante de três raios com regulagem de altura e profundidade

/ APARÊNCIA

Aerofólio integrado na cor do veículo

Grade frontal com acabamento preto

Maçanetas externas na cor do veículo

/ APARÊNCIA (cont.)

Maçanetas internas de abertura de porta cromadas

Rack de teto longitudinal na cor prata

Retrovisores externos com regulagem elétrica



LISTA DE EQUIPAMENTOS

A versão do veículo Kicks 1.6 S Direct CVT é destinada ao público PcD.
Flex Start é uma marca registrada da Robert Bosch Ltda.
Os logotipos e a marca Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização de tais marcas pela Nissan está sob licença.
Garantia de três anos, sem limite de quilometragem para uso particular, desde que as revisões e manutenções sejam efetuadas nas 
concessionárias Nissan, limitada a defeitos de fabricação ou montagem de peças.
Para mais informações, consulte o Manual de Garantia.

Retrovisores externos na cor do veículo

Roda de aço de 16" e pneus 205/60 R16

/ SEGURANÇA

Airbags duplos frontais

Alarme perimétrico

Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor

Cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros (5)

Controle de tração e estabilidade - VDC (Vehicle Dynamic Control) 

Desembaçador de vidro traseiro com temporizador 

Fixadores traseiros para cadeiras de criança (Isofix) 

Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de 
frenagem (BA)

Limpadores de para-brisa dianteiro e traseiro com 2 velocidades e 
controle intermitente variável

Luz de freio em LED (CHMSL)

Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)

Piloto automático

Travamento central automático das portas e do porta-malas com

o veículo em movimento

/ SISTEMA DE ÁUDIO

Rádio com entrada auxiliar para MP3 player, conector USB e Bluetooth®

Sistema de som com 4 alto-falantes



Preto Premium 
pintura sólida

Prata Classic 
pintura metálica

Cinza Grafite 
pintura metálica

Vermelho Malbec 
pintura metálica

Cinza Rust 
pintura metálica

Branco Diamond 
pintura perolizada

CORES



PARA SABER MAIS SOBRE O NISSAN KICKS,  
ACESSE NISSAN.COM.BR OU PROCURE A 
NISSAN NAS REDES SOCIAIS. /nissanoficial

/nissanbrasil

@nissanbrasil

nissanbrasil

A SUA GARAGEM 
ESTÁ ESPERANDO 
UM NISSAN KICKS. Com o Nissan Intelligent Mobility, 

você tem a tecnologia Nissan a seu 
favor para mais direção, força e 

integração inteligentes. Descubra 
uma conexão ainda mais forte

entre você e seu carro.

SISTEMA INTELIGENTE 
DE PARTIDA EM 

RAMPA (HSA)


