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ATIVE SUA ATITUDE

NISSAN KICKS.
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.
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VOCÊ NUNCA 
DIRIGIU TÃO BEM.

MOTOR 1.6 16V
O Nissan Kicks conta com um motor 1.6 16V,
com 114 cavalos, e o sistema Flex Start,
construído em bloco de alumínio.

CÂMBIO XTRONIC CVT
Maior aerodinâmica, conforto e desempenho na direção.

O MAIS LEVE DA CATEGORIA
Com o apenas 1.136 kg e estudos avançados de túnel de 
vento, o motor  e a carroceria do carro garante melhor 
performance, maior suavidade e máxima eficiência.
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FIQUE SEMPRE EM CONTATO COM TUDO 
O QUE É IMPORTANTE PARA VOCÊ.

Se você gosta de ouvir música enquanto dirige, o novo 
Kicks eleva essa experiência a um novo patamar. O 
sistema premium de som BOSE® Personal Plus garante a 
máxima qualidade de som com oito alto-falantes, sendo 
2 alto-falantes do BOSE Personal Space, embutidos 
proporcionando imersão total. Desfrute de uma 
experiência única no segmento de SUVs.

IMERSÃO MODULAR
Mergulhe na sua música com uma experiência mais profunda e envolvente.

IMERSÃO TOTAL
Com um som expansivo que eleva sua música ao próximo nível.

MODO DE SOM FRONTAL
Para uma clareza e profundidade incrível. Como se a banda tocasse 
apenas para você.

SISTEMA PREMIUM DE SOM
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Seja bem-vindo ao mundo da direção inteligente! Seu novo 
Kicks vem equipado com os mais altos padrões de segurança.
O Safety Shield 360° é um conjunto de tecnologias que 
maximizam suas capacidades por meio de sistemas 
semiautônomos de assistência ao motorista.
É hora de levar sua experiência de direção a um novo nível.

- ALERTA INTELIGENTE DE COLISÃO FRONTAL (FCW)

- ASSISTENTE INTELIGENTE DE FRENAGEM (FEB)

- MONITORAMENTO DE PONTO CEGO (BSW)

- ALERTA INTELIGENTE DE MUDANÇA DE FAIXA (LDW)
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PROTEÇÃO 360º

SAFETY SHIELD
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A síntese da personalidade do novo Kicks é sua 
imponente grade frontal em Black Piano, com detalhes 
cromados, extremamente provocativa e cativante, com 
formas acentuadas que se ativam conforme você olha de 
novos ângulos.
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NOVO NISSAN KICKS

GRADE V-MOTION 
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Quando passa, o novo Kicks também deixa seu rastro 
inconfundível. Seu novo design traseiro é expressivo, dinâmico e 
memorável.

COMPROMISSO

NISSAN
AGENDE UM

TEST DRIVE

DESIGN

TRASEIRO MARCANTE
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VIVA COM 
PERSONALIDADE

NOVO NISSAN KICKS

1.6 SENSE MT

1.6 SENSE CVT

1.6 ADVANCE CVT

1.6 EXCLUSIVE CVT
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Combinações biton disponíveis apenas na versão Exclusive CVT.
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PARA SABER MAIS SOBRE A NISSAN KICKS,
ACESSE TOTALNISSAN.COM.BR OU PROCURE
A TOTAL NISSAN NAS REDES SOCIAIS.
Alguns itens mencionados ou mostrados são opcionais, acessórios ou referem-se a versões específicas, conforme
detalhado na lista de equipamentos apresentada neste folheto. 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. O veículo contém partes de
revestimento sintético. Para mais informações sobre o consumo, acesse www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. Para
a versão S, combustível diesel: cidade, 9,3 km/l; estrada, 10,2 km/l; para as versões Attack, XE e LE, combustível diesel:
cidade, 9,2 km/l; estrada, 10,5 km/l. Para obter mais informações, vá até uma concessionária Nissan ou ligue 0800 011
1090 ou acesse www.nissan.com.br. As informações contidas neste folheto datam de agosto de 2021.

No trânsito, sua responsabilidade 
salva vidas
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