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KICKS

NISSAN KICKS.
O SUV mais atrevido que você já conheceu traz
conforto, desempenho e tecnologia para você
desbravar a cidade.
Com design próprio e marcante, traços únicos
e extensa gama de cores (incluindo pintura biton), o Nissan Kicks, com inspiração e produção
brasileiras, é o carro para ver e ser visto.

A CIDADE DO SEU
PONTO DE VISTA.
O interior do Nissan Kicks se destaca em cada elemento.
Do design clean e moderno às diferentes possibilidades de
personalização, do acabamento premium à alta qualidade nas peças e
nos acessórios, cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto
a todos os passageiros e manter você sempre à frente de tudo.

INTERIOR EM REVESTIMENTO
SINTÉTICO NA COR PRETA

INTERIOR EM REVESTIMENTO
SINTÉTICO NA COR SAND

INTERIOR EM REVESTIMENTO SINTÉTICO NA COR MACCHIATO

Veículo com revestimento 100% sintético.

Verique na penúltima página quais opções de interiores estão disponíveis para cada versão.

ASSENTOS COM
TECNOLOGIA ZERO
GRAVITY®
Enquanto outros carros
têm assentos, o Nissan
Kicks tem ciência. Otimize
o conforto em viagens
mais longas.

PLANEJADO PARA CADA INSTANTE.
O Nissan Kicks foi criado pensando em praticidade e aproveitando todos os espaços e ângulos. Os bancos
traseiros modulares permitem ampliar o interior para guardar diferentes volumes, e o porta-malas abre a
uma altura suficiente para você organizar cada item. Flexibilidade e espaço para acomodar os seus planos.

VOCÊ NUNCA DIRIGIU TÃO BEM.
Destrave e dirija seu Nissan Kicks sem
tirar a chave do bolso. A proximidade
da I-Key libera as portas e o botão de
ignição Push Start dá a partida no carro.

O MAIS LEVE DA
CATEGORIA
BLUETOOTH®
Faça ou receba ligações usando
os botões do volante.

FARÓIS COM TEMPORIZADOR
Clique no "voltar" antes de sair do
veículo e mantenha os faróis acesos
por um curto período de tempo para
iluminar o caminho.

A/C
CONTROLE CLIMÁTICO AUTOMÁTICO
O interior do seu Nissan sempre
com a temperatura ideal.

Os logotipos e a marca Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.

Com apenas 1.136 kg
e estudos avançados
de túnel de vento, o
motor e a carroceria do
carro garantem melhor
perfomance, maior
suavidade e máxima
eficiência.

CÂMBIO XTRONIC CVT®

MOTOR 1.6 16V

Maior aerodinâmica,
conforto e desempenho
na direção.

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

PAINEL MULTIFUNCIONAL EM HD:

ÚNICO DISPLAY,
12 FUNÇÕES.
Configurações
do veículo

Informação
de GPS

Conta-giros
digital

Relógio,
temperatura do
motor e externa

Consumo
de combustível

Controle
dinâmico de chassi

Histórico
de consumo
de combustível

O Nissan Kicks possui um inovador display
digital que exibe, em um único painel, todas as
informações do seu veículo. Assim, você pode
prestar atenção no que realmente importa:
explorar a cidade.
Bússola

Computador
de bordo

Informação
de áudio

Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.

MULTI-APP.

SEU MUNDO CONECTADO
NO SEU NOVO KICKS.

No Nissan Kicks, você conta com a Multi-App, uma
central multimídia no painel do seu carro. Sincronize
suas contas nas redes sociais, instale aplicativos e
descubra uma cidade mais descomplicada e intensa.

Apple CarPlay®.
Todas as funcionalidades
do seu iPhone também no
seu Kicks: faça chamadas,
conte com a assistência da Siri
e tenha acesso a muito mais!

Android Auto®.
Saiba aonde ir, fale com quem
quiser e ouça suas músicas
favoritas enquanto dirige! Com o
Android Auto®, você tem tudo que
mais gosta no seu smartphone
também no seu carro.

Rádio AM/FM, entrada
auxiliar, USB e conexão à
internet através de Wi-Fi.

Multi-App Store.
Sincronize redes sociais,
baixe aplicativos e tenha
muitas vantagens sem
sair do carro.

Multimídia e câmera de ré
com touchscreen de 7".

Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.
Os logotipos e a marca Bluetooth® e as marcas Android Auto® e Apple CarPlay® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc., da Google LLC. e da Apple, Inc., respectivamente.
A Multi-App é um acessório integrado ao veículo, possui um ano de garantia e está disponível apenas na versão SL. Por motivo de segurança, alguns aplicativos são
bloqueados conforme o veículo entra em movimento, não permitindo a distração do condutor. Em alguns casos, o app pode também não ser compatível com a central
multimídia. A Nissan não recomenda e não se responsabiliza pela utilização/instalação de aplicativos sem o devido licenciamento ou com o veículo em movimento.

Um sistema com escudo de três
níveis de segurança garante a sua
proteção e a dos seus passageiros.

NÍVEL 1

Se a colisão for inevitável, a tecnologia Nissan
garante maior proteção para você e sua família.

• Fixador para assento infantil (Isofix).
• Airbags frontais.
• Airbags laterais e de cortina.

NÍVEL 2

A tecnologia que ajuda você a reagir diante de uma situação
potencialmente perigosa, como uma freada brusca ou um
desvio repentino.

• Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD)
e assistência de frenagem (BA).
• Controle de tração e estabilidade (VDC).
• Assistente inteligente de frenagem (FEB).

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
EM TODOS OS ÂNGULOS.
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.

NÍVEL 3

Tecnologia inteligente, projetada para monitorar o carro
e alertar o motorista sobre as condições da via e do veículo.

• Câmera de ré na versão SV e câmera 360o inteligente.
• Detector de objetos em movimento.
• Acendimento inteligente dos faróis.
• Alerta inteligente de colisão frontal (FCW).
• Sensor de estacionamento.
Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.

TRASEIRA COM SISTEMA SONORO

ESTABILIZADOR INTELIGENTE
DE CARROCERIA

É a sua aliada para estacionar.
Com sensores na traseira, detecta
objetos estáticos e emite alertas
sonoros quando identifica
a sua aproximação.

Ao controlar o balanço da carroceria
através do freio-motor e do
sistema de freios, essa tecnologia
estabiliza os movimentos da
carroceria em superfícies
irregulares. O objetivo é entregar
maior conforto e dirigibilidade.
INTELLIGENT RIDE CONTROL

ACTIVE RIDE CONTROL
(US only)

AUTOMATIC EMERGENCY
BRAKING

INTELLIGENT
TRACE
CONTROLE
INTELIGENTE
CONTROL
EM CURVAS

ALERTA DE COLISÃO COM ASSISTENTE
INTELIGENTE DE FRENAGEM
INTELLIGENT EMERGENCY
BRAKING

Sinta-se mais confiante nas curvas.
Com o uso do freio-motor e da
frenagem em cada uma das quatro
rodas, o veículo segue a trajetória
ideal e responde rapidamente às
circunstâncias de condução.

Atua como um auxílio ao motorista caso haja uma
possibilidade de colisão frontal iminente. Quando
o risco for detectado, o sistema atuará em três
passos a seguir (se necessário).

SISTEMA DE AUXÍLIO
DE PARTIDA EM RAMPA
Garantia de estabilidade nas subidas, impedindo
que o carro desça em uma ladeira, mantendo
automaticamente a pressão na tração por
alguns segundos. Estacionar em uma rampa?
Agora é simples seguir em frente.

INTELLIGENT
ENGINE
CONTROLE
INTELIGENTE
BRAKE
DE FREIO-MOTOR

Tecnologia que utiliza o freio-motor
através da transmissão CVT em situações
de entrada em curvas ou frenagens.

HILL START
ASSIST

Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.

FRONTAL
Em movimento, uma visão
de cima para que você possa
avaliar o ambiente por
completo à sua frente.

PNEUS
Com uma simples inversão
de botões, você poderá
verificar a lateral direita do
Nissan Kicks. É uma grande
ajuda para ver como você
está perto do meio-fio,
agilizando e aperfeiçoando
as balizas.
ESTACIONAMENTO
Localizada abaixo do espelho
do lado do motorista, essa
câmera ajuda a completar
a sua visão em 360°.

TRASEIRA

VISÃO 360° INTELIGENTE.

ESTACIONAR NUNCA MAIS SERÁ IGUAL.
O Nissan Kicks possui a inovadora visão 360° inteligente, que detecta qualquer objeto
ao seu redor. As quatro visões estrategicamente posicionadas proporcionam um close
do que está à sua frente, na direção traseira e nas laterais. Os sensores de ré na
traseira informam sobre objetos atrás do veículo, permitindo que suas manobras
sejam mais seguras e confiantes.
Verifique o conteúdo para cada versão nas especificações técnicas.

O visor mostra o que está
diretamente atrás de você,
enquanto os sensores
contribuem para visualizar
objetos menores. Nada
mais fica escondido do seu
campo de visão.

NISSAN KICKS.
TODA A INSPIRAÇÃO
QUE VOCÊ PRECISA.

VERSÕES
1.6 S MT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Acabamento dos bancos e detalhes das portas em tecido
Acendimento inteligente dos faróis
Airbags duplos frontais
Ar-condicionado
Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity®
Câmbio manual de 5 marchas
Controle de tração e estabilidade (VDC)
Direção elétrica com controle do computador
de bordo/áudio/telefone no volante
Farol com assinatura em LED
Faróis dianteiros com sistema Follow me Home
Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (Isofix)
Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD)
e assistência de frenagem (BA)
Rodas de aço 16" e pneus 205/60 R16
Sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada auxiliar
para MP3/MP4/iPod®/AUX, conector USB, Bluetooth®
e conectividade com CarPlay® e Android Auto®
Sistema de partida a frio Flex Start®
Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)
Travamento central automático das portas e do
porta-malas com o veículo em movimento
Tela touchscreen colorida 7" integrada ao rádio
Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema
"one touch down" somente para o motorista

1.6 S CVT

1.6 SV CVT

1.6 SL CVT

VERSÃO 1.6 S MT +:

VERSÃO 1.6 S CVT +:

VERSÃO 1.6 SV CVT +:

• Câmbio XTRONIC CVT® com função "Sport"
• Piloto automático
• Rodas de liga leve 16" e pneus 205/60 R16

• Acabamento dos bancos e detalhes das portas
em revestimento sintético*
• Airbags laterais e de cortina*
• Câmera traseira com imagem integrada ao display
do rádio
• Chave inteligente presencial (I-Key)
• Faróis de neblina
• Retrovisores externos com regulagem elétrica
e indicador de direção em LED
• Rodas de liga leve 17" e pneus 205/55 R17
• Sensor de estacionamento
• Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)
e abertura das portas sem o uso da chave

• Acabamento dos bancos e detalhes das portas
em revestimento sintético
• Airbags laterais e de cortina
• Alerta de colisão com assistente inteligente
de frenagem*
• Apoio de braço central
• Ar-condicionado automático digital
• Câmera 360° inteligente
• Controle inteligente em curvas (Active Trace Control)
e de freio-motor (Active Engine Brake)
• Detector de objetos em movimento (MOD)
• Estabilizador inteligente de carroceria (Active Ride
Control)
• Faróis dianteiros em LED
• Multi-App, com rádio AM/FM, CD e DVD player,
função RDS, entrada auxiliar para MP3 player,
conector USB, conexão à internet através de Wi-Fi
pela plataforma Android®, download de aplicativos
e conectividade com CarPlay® e Android Auto®
• Painel multifuncional em HD de 7" com 12 funções
• Retrovisores externos rebatíveis automaticamente

*Verifique pacote opcional para as versões SV e SL.

ESCOLHA SUA COR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.6 S MT/1.6 S CVT/1.6 SV CVT

MODELO

Interior de tecido preto para todas as versões e interior
em revestimento sintético preto opcional apenas na versão 1.6 SV CVT.

1.6 S MT

1.6 S CVT

Arquitetura

CARROCERIA

1.6 SV CVT

1.6 SL CVT

SUV, 4 portas, 5 lugares

MOTOR
Tipo

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

Cilindrada

1.598 cm³

Potência

114 cv @ 5.600 rpm (etanol/gasolina)

Torque

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

Taxa de compressão

10.7 +/- 0.2

Sistema de injeção

Digital/multiponto/sequencial/indireto

Tração

Dianteira

TRANSMISSÃO
Tipo

Branco Diamond
pintura perolizada

Prata Classic
pintura metálica

Cinza Grafite
pintura metálica

Vermelho Malbec
pintura metálica

Cinza Rust
pintura metálica

Preto Premium
pintura sólida

XTRONIC CVT® com função "Sport"

RELAÇÃO DE MARCHAS
Relação de marchas

As imagens dos veículos acima se referem à versão 1.6 SV CVT.

1ª – 3,727

Máx.: 4,006

2ª – 1,957

Mín.: 0,458

3ª – 1,233
4ª – 0,903

1.6 SL CVT
Interior em revestimento
sintético nas cores:

Manual, 5 marchas

5ª – 0,738

preto

sand

Diferencial

macchiato

4,929

3,921

SUSPENSÃO
Suspensão dianteira

Independente tipo McPherson com barra estabilizadora

Suspensão traseira

Eixo de torção

FREIOS
Tipo

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

RODAS/PNEUS
Rodas

Aço 16"

Pneus

Liga leve 16"

Liga leve 17"

205/60 R16

205/55 R17

DIMENSÕES
Comprimento

Branco Diamond
pintura perolizada

Prata Classic
pintura metálica

Cinza Grafite
pintura metálica

Vermelho Malbec
pintura metálica

Cinza Rust
pintura metálica

Preto Premium
pintura sólida

4.295 mm

Largura

1.760 mm

Altura

1.590 mm

Distância entre-eixos

2.620 mm

Ângulo de ataque

20o

Ângulo de saída

28o

Altura livre do solo
Peso em ordem de marcha

200 mm
1.109 kg

1.129 kg

1.132 kg

CAPACIDADES
Porta-malas
Tanque de combustível

432 litros
41 litros

DIREÇÃO
Tipo

Elétrica com assistência variável

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Branco Diamond com
teto Preto Premium
pintura perolizada

Preto Premium com
teto Cinza Grafite
pintura sólida

Prata Classic com
teto Preto Premium
pintura metálica

Cinza Rust com
teto Preto Premium
pintura metálica

Intervalos de revisão
Garantia

10 mil km/12 meses
3 anos, sem limite de quilometragem

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

1.136 kg

LISTA DE EQUIPAMENTOS

Antes de escolher o seu Nissan Kicks, verifique na tabela
a composição de cada versão do veículo.

MODELO
CÂMBIO

Câmbio manual de 5 marchas
XTRONIC CVT® com função "Sport"

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

1.6 S MT

1.6 S CVT

1.6 SV CVT

1.6 SL CVT

●
-

●

●

●

Abertura da tampa de combustível por acionamento interno
Abertura e fechamento das portas e dos vidros dianteiros e traseiros através de controle remoto
Abertura elétrica das portas e do porta-malas
Acabamento dos bancos e detalhes das portas em revestimento sintético*
Acabamento dos bancos e detalhes das portas em tecido
Acendimento inteligente dos faróis
Apoio de braço central
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros separados e ajustáveis para os 5 ocupantes
Ar-condicionado
Ar-condicionado automático digital
Banco do motorista com ajustes de altura
Banco traseiro bipartido 60/40, dobrável
Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity®
Chave inteligente presencial (I-Key)
Controle do computador de bordo no volante
Direção elétrica com controle de áudio e telefone no volante
Faróis dianteiros com sistema Follow me Home
Painel multifuncional em HD de 7" com 12 funções
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®
Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start) e abertura das portas sem o uso da chave
TAG Sem Parar instalado**
Tapetes dianteiros e traseiros em PVC
Tapetes dianteiros e traseiros em carpete
Tomada 12 V (2)
Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema "one touch down" somente para o motorista
Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema "one touch" e antiesmagamento
Volante com acabamento em revestimento sintético*
Volante com acabamento em poliuretano
Volante de três raios com regulagem de altura e profundidade

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aerofólio integrado na cor do veículo
Faróis dianteiros em LED
Faróis dianteiros com assinatura em LED

●
●

Grade frontal com acabamento cromado
Maçanetas externas cromadas
Maçanetas externas na cor do veículo
Maçanetas internas de abertura das portas cromadas
Manopla de câmbio com revestimento sintético* e detalhes cromados
Para-choques frontais e traseiros na cor do veículo
Rack de teto longitudinal na cor prata
Retrovisores externos com regulagem elétrica
Retrovisores externos com regulagem elétrica com indicador de direção em LED
Retrovisores externos na cor do veículo
Retrovisores externos Preto Premium para versão com teto colorido
Retrovisores externos rebatíveis automaticamente com indicador de direção em LED
Rodas de aço 16" e pneus 205/60 R16
Rodas de liga leve 16" e pneus 205/60 R16
Rodas de liga leve de 17" e pneus 205/55 R17

APARÊNCIA

LEGENDA: ● = série / - = não disponível / OPC = opcional

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
-

-

-

●

●

OPC

*Revestimentos 100% sintéticos.
**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.

1.6 S MT

1.6 S CVT

1.6 SV CVT

1.6 SL CVT

Airbags duplos frontais

●

Airbags laterais e de cortina

●

●

●

●

●

OPC

●

●

●

●

●

●

OPC

●

●

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

●

●

●

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

●

●

●

●

Controle inteligente de freio-motor (Active Engine Brake)

-

-

-

●

Controle inteligente em curvas (Active Trace Control)

●

●

●

Desembaçador de vidro traseiro com temporizador

●

Detector de objetos em movimento (MOD)

-

-

-

●

●

●

MODELO
SEGURANÇA
Alarme perimétrico
Alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem
Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor
Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio

Estabilizador inteligente de carroceria (Active Ride Control)

-

-

Faróis de neblina
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 2 velocidades e controle intermitente variável

●

●

●

●

Luz de freio em LED (CHMSL)

●

●

●

●

Piloto automático

-

●

●

●

Sensor de estacionamento

●

●

●

Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)

●

●

●

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

●

●

●

●

Visão 360° inteligente com imagem integrada ao display do rádio

-

-

-

●

Multi-App, com rádio AM/FM, CD e DVD player, função RDS, entrada auxiliar para MP3, conector
USB, conexão à internet através de Wi-Fi pela plataforma Android®, download de aplicativos e
conectividade com CarPlay® e Android Auto®

-

-

-

●

Sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada auxiliar para MP3/MP4/iPod®/AUX, conector USB,
Bluetooth® e conectividade com CarPlay® e Android Auto®

●

●

●

-

Sistema de som com 4 alto-falantes

●

●

●

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters

-

-

-

●

Tela touchscreen colorida 7" integrada ao rádio

●

●

●

●

SISTEMA DE ÁUDIO

Flex Start® é uma marca registrada da Robert Bosch Ltda.
Os logotipos e a marca Bluetooth® e as marcas Android Auto® e Apple CarPlay® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc., da Google LLC. e da Apple, Inc., respectivamente.
A Multi-App é um acessório integrado ao veículo, possui um ano de garantia e está disponível apenas na versão SL. Por motivo de segurança, alguns aplicativos são bloqueados
conforme o veículo entra em movimento, não permitindo a distração do condutor. Em alguns casos, o app pode também não ser compatível com a central multimídia. A Nissan
não recomenda e não se responsabiliza pela utilização/instalação de aplicativos sem o devido licenciamento ou com o veículo em movimento.
**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.

NISSAN KICKS: TECNOLOGIA JAPONESA, FABRICADO NO BRASIL.
Desde 2014, a Nissan conta com um complexo industrial na cidade de Resende, no Rio Janeiro. Com capacidade
para produzir 200 mil veículos e 200 mil motores por ano, a fábrica conta com tecnologia de ponta e métodos
sustentáveis de produção, reforçando o compromisso Nissan em oferecer sempre o que há de melhor.

Nissan Intelligent Mobility leva você um passo a adiante. A sensação de que o
carro é uma extensão de você, te ajudando ver mais, sentir mais, reagindo com
você, e as vezes por você. Nissan Intelligent Mobility é sobre um futuro melhor
- nos levando para um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

APONTE A CÂMERA DO SEU
SMARTPHONE PARA O
QR CODE ABAIXO E ACESSE
A VERSÃO ONLINE DO
CATÁLOGO:

PARA SABER MAIS SOBRE O NISSAN KICKS,
ACESSE NISSAN.COM.BR OU PROCURE
A 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. Para obter mais informações, vá até uma concessionária Nissan ou ligue 0800 011 1090,
ou acesse www.nissan.com.br. 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 possui revestimento 100% sintético. Para a versão S MT, combustível etanol:
cidade, 7,8 km/l; estrada, 9 km/l. Combustível gasolina: cidade, 11,1 km/l; estrada, 13 km/l. Para as versões S CVT, SV CVT e SL CVT,
combustível etanol: cidade, 7,7 km/l; estrada, 9,4 km/l. Combustível gasolina: cidade, 11,4 km/l; estrada, 13,7 km/l. As cores exibidas neste
folheto são uma representação aproximada das cores reais e podem sofrer variações de acordo com o sistema de impressão sobre
papel. Este folheto contém imagens da versão SL e suas informações datam de setembro de 2019.

ENVIE UM SMS COM
A PALAVRA KICKS
PARA O NÚMERO
29099 E RECEBA O
CATÁLOGO DIGITAL.

/nissanbrasil
@nissanbrasil
nissanbrasil

Perceba o risco, proteja a vida.

/nissanoficial

