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ATIVE SUA 
ATITUDE

Obtenha a expressão máxima de sua personalidade para dirigir 

na cidade e vivenciar o mundo de mil maneiras. Com um design 

inconfundível, atraente e as mais avançadas tecnologias de  

assistência ao motorista, a experiência de dirigir o Novo Kicks  

se  traduz em uma conexão total, dentro e fora do veículo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VERSÕES

[1] Revestimento em couro sintético.

LEVE, POTENTE E 
ECONÔMICO COMO 
NENHUM OUTRO

Todos os itens da versão Sense MT +:

• Câmera traseira de estacionamento
• XTRONIC CVT® com função “Sport”
• Comando do piloto automático no volante
• Luzes de condução diurna (DTRL)
• Piloto automático
• Rodas de liga leve 16" e pneus 205/60 R16
• Sensor traseiro de estacionamento

1.6 SENSE CVT

• Câmbio manual de 5 marchas
• Acabamento dos bancos em tecido
• Acendimento inteligente dos faróis
• Airbags duplos frontais
• Airbags laterais e de cortina
• Bancos dianteiros com tecnologia Zero 

Gravity®
• Comandos de áudio e telefone no volante
• Controle de tração e estabilidade 

(VDC - Vehicle Dynamic Control)
• Fixadores traseiros para cadeiras de crianças 

(Isofix) 
• Freios ABS com controle eletrônico de 

frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)
• Retrovisores externos com regulagem elétrica
• Rodas de aço 16" e pneus 205/60 R16
• Sistema de áudio com display touchscreen 

colorido de 7", rádio AM/FM, Bluetooth®, Apple 
CarPlay® e Android Auto®

• Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)
• Vidros dianteiros e traseiros elétricos com 

sistema “one touch down” somente para o 
motorista

• Volante com regulagem de altura e 
profundidade

• 4 alto-falantes 

1.6 SENSE MT
Todos os itens da versão Sense CVT +:

• Controle do computador de bordo no volante
• Chave inteligente presencial (I-Key)
• Espelho retrovisor eletrocrômico
• Multimídia Nissan Connect com display 

touchscreen colorido de 8", 2 portas USB  
(tipo A e tipo C), Bluetooth®, Apple CarPlay®  
e Android Auto®

• Painel multifuncional em HD de 7"
• Retrovisores externos com regulagem elétrica 

e indicador de direção
• Rodas de liga leve de 17" e pneus 205/55 R17
• Sistema eletrônico de ignição  

(botão Push Start)
• Vidros dianteiros e traseiros elétricos com 

sistema “one touch” e antiesmagamento
• Volante com acabamento premium[1]

PACK PLUS (OPCIONAL)
• Acabamento premium[1] nos bancos 

1.6 ADVANCE CVT

Novo multimídia Nissan Connect com tela de 8"  
com Apple Carplay® e Android Auto® 

Todos os itens da versão Advance CVT +:

• Acabamento premium[1] nos bancos
• Apoio de braço frontal
• Ar-condicionado automático digital
• Controle inteligente de freio-motor  

(Active Engine Brake)
• Controle inteligente em curvas  

(Active Trace Control)
• Estabilizador inteligente de carroceria  

(Active Ride Control)
• Faróis dianteiros full LED
• Welcome function
• Retrovisores externos rebatíveis 

automaticamente
• Sistema premium de som Bose Personal Space™ 

com alto-falante no apoio de cabeça do 
motorista

• Visão 360° inteligente

PACK TECH (OPCIONAL)
• Acendimento inteligente dos faróis com ajuste  

de altura e intensidade (HBA) 
• Alerta de colisão frontal com assistente 

inteligente de frenagem (FCW/FEB)
• Alerta inteligente de mudanças de faixa (LDW)
• Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)
• Monitoramento de ponto cego (BSW)

1.6 EXCLUSIVE CVT

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

MODELO 1.6 SENSE MT 1.6 SENSE CVT 1.6 ADVANCE CVT 1.6 EXCLUSIVE CVT

MOTOR

Tipo 1.6 L, 16 válvulas, CVVTCS*, bicombustível, 4 cilindros

Potência 114 cv @ 5.600 rpm (etanol/gasolina)

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

DIMENSÕES

Comprimento 4.310 mm 

Largura 1.760 mm

Altura 1.610 mm

Distância  
entre-eixos

2.620 mm 

CAPACIDADES

Tanque  
de combustível

41 litros

Porta-malas 432 litros

CONSUMO

Estrada 13,0 (G), 9,0 (E) 13,7 (G), 9,4 (E)

Cidade 11,1 (G), 7,8 (E) 11,4 (G), 7,7 (E)



CORES Combinações biton disponíveis apenas na versão Exclusive CVT.

INTERIORES
SENSE/ADVANCE 
Tecido 

Acabamento premium  
(somente no pack plus  
da versão Advance CVT)

Preto

Preto

EXCLUSIVE 
Acabamento premium Preto

Macchiato

Preto com cinza

ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS NISSAN KICKS 
São 7 acessórios exclusivos e mais 24 itens para deixar o Kicks ainda mais do seu jeito.
www.nissan.com.br/veiculos/modelos/nissan-kicks/acessorios

Amplo porta-malas

Visão 360° inteligente com detector 
de objetos em movimento

Design traseiro reestilizado Transmissão XTRONIC CVT®

SAFETY SHIELD® 
Segurança e proteção em todos os ângulos

ALERTA DE COLISÃO 
 FRONTAL

ALERTA DE TRÁFEGO 
 CRUZADO TRASEIRO

MONITORAMENTO 
DE  PONTO CEGO

ALERTA INTELIGENTE 
 DE MUDANÇA DE FAIXA

VISÃO 360° 
INTELIGENTE

ASSISTENTE INTELIGENTE 
 DE FRENAGEM

Faróis dianteiros
full LED com ajuste
de altura e intensidade

DESIGN, INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA

Exclusivo no segmento:  
Sistema Bose Personal Space™

Azul elétrico Branco diamond Preto premium

Prata classic Cinza grafite Vermelho malbec

Azul elétrico  
com teto preto premium

Branco diamond  
com teto preto premium

Vermelho malbec 
com teto preto premium



ou acesse as redes sociais:

PARA SABER MAIS SOBRE 
O NOVO NISSAN KICKS

O Nissan Intelligent Mobility leva você um passo adiante. 
Ele dá a sensação de que o carro é a sua extensão, 
ajudando a ver mais, sentir mais, reagindo com você e, 
às vezes, por você. O Nissan Intelligent Mobility é sobre 
um futuro melhor, nos levando para um mundo mais 
seguro, mais sustentável e emocionante.

http://www.nissan.com.br
https://www.instagram.com/nissanbrasil/
https://twitter.com/Nissanbrasil
https://www.facebook.com/nissanbrasil
https://www.youtube.com/user/nissanoficial
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