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Motor 1.6 16V
114 cavalos de potência.

Tag Sem Parar de fábrica*
Mais agilidade na estrada com 
a parceria do Sem Parar.

*O veículo possui TAG do Sem Parar instalado. As condições de uso e contratação
do serviço podem ser verificadas no site www.semparar.com.br/nissan.

Câmbio XTRONIC CVT®
com função Sport
Maior desempenho na direção.

Maior segurança
Airbags duplos frontais
e alarme perimétrico.

Design esportivo
Aerofólio na cor do veículo.

para ter um 
Novo Nissan Kicks Active

5 motivos



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

• Torque máximo 15,5 kgfm @ 4.000 rpm

• Taxa de compressão 10.7 +/- 0.2

• Sistema de injeção digital/multiponto/semissequencial/indireto

• Tração dianteira 

• Direção  elétrica com assistência variável

• Transmissão XTRONIC CVT®  com função “Sport”

• Suspensão dianteira independente

• Suspensão traseira eixo de torção 

• Freios sistema ABS com controle eletrônico de distribuição de 
força (EBD), discos ventilados dianteiros e tambores traseiros

• Porta-malas 432 litros

• Peso em ordem de marcha 1.116 kg

• Tanque de combustível 41 litros

• Intervalos de revisão 10 mil km/12 meses

• Garantia 3 anos, sem limite de quilometragem

VERSÃO: 1.6 ACTIVE CVT

1,610 m

1,760 m 2,620 m

4,310 m

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



Lista de equipamentos e cores

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Abertura e fechamento das portas através de controle remoto

Acabamento dos bancos em tecido

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

Ar-condicionado

Banco do motorista com ajustes de altura

Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity®

Controle de áudio e telefone no volante

Controle do piloto automático 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

Tag SEM PARAR instalado**

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 preta

Retrovisores externos com regulagem elétrica

Retrovisores externos na cor do veículo

Rodas de aço 16” e pneus 205/60 R16

SEGURANÇA

Airbags duplos frontais

Airbags laterais e de cortina

Alarme perimétrico

Alerta de cinto de segurança destravado - frontal e traseiros

Cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros

Controle de Tração e Estabilidade - (VDC - Vehicle Dynamic Control)



SEGURANÇA

Desembaçador de vidro traseiro com temporizador

Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)

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

Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro com controle intermitente 
variável

Piloto Automático

Sistema inteligente de Partida em Rampa (HSA)

Travamento central automático das portas e do porta-malas com o 
veículo em movimento

SISTEMA DE ÁUDIO

Preparação para áudio

Preto Premium 
pintura sólida

Prata Classic 
pintura metálica

Cinza Grafite 
pintura metálica

Branco Diamond 
pintura perolizada

A versão do veículo Kicks 1.6 Active CVT é destinada ao público PcD.

*Flex Start é uma marca registrada da Robert Bosch Ltda.

**O veículo possui TAG do Sem Parar instalado. As condições de uso e contratação do 
serviço podem ser verificadas no site www.semparar.com.br/nissan.

Lista de equipamentos e cores



Os Acessórios Originais e de Parceiros 
Nissan tornam a experiência de dirigir 
seu Novo Nissan Kicks ainda mais 
inesquecível. São itens de segurança, 
design e tecnologia desenhados 
especificamente para o seu carro e 
instalados com a garantia de quem 
mais entende de Nissan.

ACABAMENTO 
CROMADO DO 
PORTA-MALAS

SOLEIRA DE 
PORTA FRISO DE PORTA ANTENA SHARK

Design

Tecnologia e entretenimento

Conforto Segurança

SENSOR DE 
ESTACIONAMENTO 

DIANTEIRO

AJUSTE AUTOMÁTICO 
DO ESPELHO 
RETROVISOR

TAPETE ESTILO 
BANDEJA 

APOIO 
DE BRAÇO

CARREGADOR DE 
CELULAR SEM FIO

CENTRAL 
MULTIMÍDIA 10"

Essas são apenas algumas das mais de 30 opões de acessórios exclusivos. 
Venha até a concessionária e conheça tudo o que o Novo Nissan Kicks tem 
para oferecer.

Saiba mais

*As imagens dos acessórios instalados são ilustrativas e não se referem ao Kicks Active. . 

https://www.nissan.com.br/
https://www.nissan.com.br/veiculos/modelos/novo-nissan-kicks/acessorios.html


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.

PARA SABER MAIS 
SOBRE O NISSAN KICKS ACTIVE, 
ACESSE NISSAN.COM.BR

OU PROCURE A NISSAN NAS 
REDES SOCIAIS.

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