
Alarme Volumétrico

Trava de Estepe

Trava
Antifurto 
de Rodas

Dispositivo mecânico de 
travamento do estepe 

acionado com o uso da 
chave segredo.

Garante segurança 
com segredo exclusivo 
para cada roda.

Desenvolvido 
exclusivamente para 
o seu Nissan.

Protetor de Cárter

SEU NISSAN KICKS 
AINDA MAIS SEGURO.

Proteja seu veículo contra furtos 
atráves da quebra dos vidros. 
Detecta movimentos no interior 
através de sistema ultrassom.

2018

NISSAN KICKS

A Nissan recomenda que a instalação de sua linha de acessórios seja realizada em uma 
concessionária autorizada, mantendo assim a garantia de fábrica do veículo, assegurando 
a qualidade e as características originais dos acessórios e a conformidade com as 
orientações do Manual de Instalação que acompanha os produtos. Todos os Acessórios 
Originais Nissan possuem garantia de 1 ano, quando instalados na rede de concessionárias 
autorizadas Nissan. As informações contidas neste folheto datam de maio de 2017. Visite www.nissan.com.br/kicks

Respeite os limites de velocidade.SAC NISSAN: 0800 011 1090
www.nissan.com.br

RAZÕES PARA UTILIZAR 
APENAS ACESSÓRIOS 
ORIGINAIS NISSAN:

Além de rigorosos 5 mil testes, 
a Nissan oferece em seus 
carros 3 anos de garantia, sem 
limite de quilometragem.

Assistência 24 horas em todo 
o País, por 2 anos.

O menor custo nas revisões 
periódicas até 60.000km, mão 
de obra inclusa e preço fechado 
em todas as concessionárias
do Brasil.

Manutenção da garantia do seu NISSAN.
Acessórios especialmente desenvolvidos para o veículo.
Todos os equipamentos e acessórios testados pela Engenharia da NISSAN.
Possibilidade de inclusão dos acessórios no financiamento do veículo.
Qualidade japonesa.
Personalizações alinhadas à sua necessidade.
Instalação realizada por quem mais entende: técnicos treinados pela NISSAN.

Todos os itens Parceiros Nissan têm a garantia fornecida pelos seus respectivos fornecedores. 
A Nissan buscou parceiros que tenham qualidade e funcionalidade para nossos clientes.



1. Spoiler dianteiro
2. Rack de teto*
3. Bagageiro*
4. Suporte para bicicleta*

Mantém seu porta-malas protegido em caso 
de derramamento de líquidos ou outros tipos 
de sujeira. Produzido em material de alta 
resistência e de fácil limpeza.

9. Aerofólio
10. Moldura do para-choque traseiro

11. Ponteira do escapamento
12. Spoiler traseiro
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Os tapetes foram desenvolvidos com materiais de 
alta resistência que se encaixam perfeitamente 
ao seu Nissan Kicks, protegendo contra sujeira e 
desgaste no assoalho do veículo.

DESIGN 
E FUNCIONALIDADE:

BELEZA 
E ESTILO:

BOX 
ORGANIZADOR**
Este acessório permite acondicionar seus 
pertences de forma organizada e prática.

**Acessório Parceiro Nissan fornecido por Gráfica Way.

*Acessório Parceiro Nissan fornecido pela Thule.

TAPETE-BANDEJA 
DE PORTA-MALAS

TAPETES
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5. Calha de chuva
6. Friso lateral

7. Spoiler lateral
8. Moldura de para-choque dianteiro

• Roda de liga leve de 16 polegadas
• Nissan Multi-App

Acessórios adicionais: 


