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É a  sua v iagem, intens i f icada
Leve o seu estilo e expressão ao limite no Nissan KICKS. Com um estilo mais arrojado 
do que qualquer outra  ois anas ruas, este crossover premium coloca-o firmemente no 
comando da cidade. É a sua viagem, agora melhorada e intensificada.

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local.



Antena de barbatana de tubarão e espelhos dobráveis completam 
um pacote inegavelmente premium de todos os ângulos.

Gire o seu próprio estilo com rodas de liga leve de 17” que não só têm 
aparência, mas também inspiram confiança na estrada e um melhor 
manuseamento. Rodas e pneus maiores significam mais aderência e 
mais confiança para enfrentar a cidade.

Est i l i zada para 
impress ionar
Um visual como nenhum outro com um design único de tecto flutuante. Faróis 
de LED de estilo fino marcante, e graças ao revolucionário estilo de Geometria 
Emocional da Nissan, uma grelha em V-Motion e um design de pára-choques 
de borda afiada completam uma presença visual que exige ser vista.

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local..



Reclama as  ruas  da c idade
Nissan KICKS proporciona um manuseamento dinâmico com o desempenho para se combinar e 
mover, sob comando. Direcção ultra-responsiva, economia de combustível excepcional e 
tecnologia de reforço da confiança proporciona uma condução excitante em qualquer estrada.



Android AutoTM

Saiba para onde vai e quando vai. Google Maps™ ajuda-o a navegar 
para a sua próxima marcação, enquanto o seu assistente Google o 
mantém no topo da sua agenda. Escolha uma canção, mude o seu 
destino, ou responda a um texto com as mãos na roda usando as 
centenas de comandos de voz disponíveis.

Apple CarPlay®
Pessoas para ver? Lugares para estar? Basta perguntar ao 
Siri.® Equipada com Siri®, Apple CarPlay® traz a bordo os seus 
contactos, aplicações áudio favoritas, Apple Maps , e muito mais. 
Pode até usar os comandos do volante para ajustar o volume e 
alternar através dos ecrãs.

TECNOLOGIA PARA CONECTAR

O  centro  da atenção

Controle na ponta dos seus dedos
Deixe a sua KICKS levá-lo para fora da cidade e para estradas 
abertas com o Controle de Cruzeiro e assuma as auto-estradas 
com facilidade.

Ecrã táctil TFT de 7” de alta definição
Uma impressionante tela sensível ao toque TFT de alta definição de 
7”. O sistema de entretimento informático da Nissan toma o centro 
do palco para um controlo completo com tudo o que precisa 
para intensificar o seu passeio.

As primeiras impressões duram, e nada é mais impressionante do que a cabine do condutor 
Nissan KICKS. KICKS mantém o seu distinto painel de instrumentos de asa deslizante, combinando 
a funcionalidade do condutor com elegância para uma sensação ultra-moderna e ultra-premium.

Direcção 
Ergonómica em 

Forma de D

Ecrã 
Drive-Assist®

Ecrã táctil 
flutuante de 7”

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local.



INTERIOR PREMIUM

Confor to  e  espaço excepcional
Nissan KICKS está cheia de conveniências atenciosas que fazem uma grande diferença. Muito espaço 
para a cabeça nos Assentos de Gravidade Zero da Nissan, espaço para os joelhos dos passageiros 
traseiros e múltiplos compartimentos inteligentes de armazenamento para uma maior comodidade. 
Uma experiência de condução semelhante a um SUV elevado que oferece a melhor visão de mundo 
em todos os momentos.

ASSENTOS 
PARA CINCO

ASSENTOS DE 
GRAVIDADE 
ZERO

ESPELHO 
RETROVISOR COM 
REGULADOR DE LUZ 
AUTOMÁTICO

APOIO DE BRAÇO 
DE CONDUTOR 
PADRÃO

MELHORIA DO 
ACABAMENTO 
PREMIUM

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local.



2
Bicicletas de 
montanha quando 
assentos rebatíveis 
estão dobrados 60/40

CONFIGURAÇÕES FLEXÍVE IS  DE CARGA 

Ma is  espaço para  mais  v ida
Com a segunda fila dobrada, a Nissan KICKS está pronta para acomodar qualquer actividade 
que possa imaginar, especialmente o impulso do momento. De compras a escapadas de fim de 
semana, com esse tipo de espaço e flexibilidade, você receberá com prazer quaisquer surpresas.

A Nissan KICKS foi projectada para ser altamente acessível e altamente adaptável. Uma porta 
traseira que abre o suficiente para você ficar por baixo dela e assentos traseiros rebatíveis 60/40, 
significa que nunca foi tão fácil arranjar espaço para mais vida.

432
3
Sacos de golfe 
quando apenas um 
assento é dobrado

3
Malas quando os 
assentos não estão 
dobrados

432 Litros de 
espaço de carga

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local.



149Nm
TORQUE

1.6Litros
MOTORPOTÊNCIA

88kW
DESIGN LEVE 
Com o uso de aço de alta 
resistência à tracção em áreas-
chave e uma suspensão de viga 
traseira totalmente nova, o peso 
é mantido baixo.O resultado ? 
Aumenta a eficiência.

POTÊNCIA DA KICKS
O inovador motor 1.6-L oferece 
uma entrega de potência mais 
suave e melhor eficiência, 
utilizando um revestimento 
especial nos pistões para 
reduzir o atrito.

D-STEP CVT
A potência do motor é aproveitada com 
uma transmissão CVT mais desportiva do 
que nunca. A tecnologia D-STEP apresenta 
pontos de mudança integrados que são 
activados sob aceleração entusiástica para 
que você esteja sempre na velocidade certa 
no momento certo.

DESEMPENHO ÁGIL

E f ic iênc ia  que se  move para  a  v ia  ráp ida
Desempenho e eficiência podem andar de mãos dadas, e a Nissan KICKS é a prova de condução disso. 
Mesmo com bastante movimento, a combinação de um motor avançado, design leve e uma transmissão 
praticamente sem mudanças significa que a KICKS tira o máximo proveito de cada gota de combustível. 
Algo que o seu design aerodinâmico melhora ainda mais.

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local.



MONITOR DE V ISÃO INTEGRAL COM DETECÇÃO DE OBJECTOS EM MOVIMENTO

Estac ione como um prof iss ional
Nissan KICKS oferece agora um conjunto de características de mobilidade para lhe dar mais confiança 
quando mais precisa. O Monitor de Visão Integral (AVM) facilita o estacionamento em qualquer lugar, com 
uma visão panorâmica de 360° e vistas seleccionáveis do ecrã dividido para a frente, traseira e laterais do 
passeio. Também lhe dá um aviso no ecrã quando detecta objectos em movimento perto do seu veículo.

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local.



ARRANQUE ASSISTIDO EM SUBIDAS 
Arranque e dirija com a máxima confiança graças à 

tecnologia que evita rolar para trás. A pressão de travagem é 
mantida por um máximo de dois segundos após o condutor 

soltar o pé, permitindo uma tracção perfeita de cada vez.

SISTEMA DE TRAVAGEM ANTI-BLOQUEIO
Quando tem de travar de repente, o Sistema de Travagem Anti-
bloqueio do Kicks pode bombear os travões mais rapidamente 

do que você jamais conseguiria. Isto ajuda-o a manter o controle, 
evitando o bloqueio das rodas, o que por sua vez lhe permite 

contornar obstáculos no seu caminho.

SEGURANÇA E  TECNOLOGIA DE ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR

Segurança tota l  com a 
N issan Inte l l igent  Mobi l i ty
É apenas humano, por isso é bom ter um pequeno apoio quando algo 
inesperado acontece. Desde a Intelligent Mobility até às tecnologias 
Safety Shield, a Nissan KICKS actualizada vem equipada com uma série 
de dispositivos de segurança concebidos para o proteger a si e aos seus 
entes queridos em cada viagem.

SEIS AIRBAGS PADRÃO
Quando uma colisão é inevitável, seis airbags em todo 
o carro incluem airbags suplementares de dupla fase 

frontais, laterais e montados no tecto com cinto de 
segurança e sensores de ocupantes para a segurança 

máxima dos passageiros.

CONTROLE DINÂMICO DO VEÍCULO (VDC)
O VDC ajuda-o a manter o seu itinerário de direcção. 

Quando o VDC detecta sobre ou subviragem, o 
sistema pode reduzir a potência do motor e aplicar 

pressão de travagem a rodas específicas em 
situações de baixa tracção.

As características e especificações estão sujeitas a alterações, dependendo do mercado e da classe. Por favor consulte o seu concessionário local.



VISIA MT CLASSE MÉD 

EXTERIOR

• Rodas de Liga Leve 16’’• Espelhos : Espelhos Pretos Electricamente 
Ajustáveis, Espelhos Manualmente 
Dobráveis• Faróis de halogénio• Trilhos do Tejadilho  & Spoiler• Cor de Dois Tons

INTERIOR & CONVENIÊNCIA• Ajuste da Direcção Telescópica & Inclinação• Janelas Eléctricas (Condutor Apenas um 
Toque Único)• Áudio padrão com 4 alto-falantes• Ar Condicionado Manual• Controles Multi-Funcionais do Volante• Bluetooth Integrado de Mãos- Livres• 2 Suportes para Copos• Assentos de Tecido• Computador de Condução 

SEGURANÇA• Airbags : Airbags do Condutor + Passageiro 
+ de Cortina• ABS, EBD, BA• Imobilizador

ACENTA CVT CLASSE SUPERIOR

EXTERIOR - ADICIONAL À BASE

• Rodas de Liga Leve 17’’• Espelhos : Espelhos Ajustáveis 
Electricamente de Cor Codificada da 
Carroçaria, Espelhos Dobráveis 
Manualmente• Faróis LED Característicos + Luzes Diurnas 
Permanentes & Automáticas• Luzes de Nevoeiro Frontais 

INTERIOR & CONVENIÊNCIA• Ar Condicionado• Controle de Cruzeiro• Sistema Táctil TFT A-IVI PH2 DA  de 7» com 
USB + AUX + Auto-falantes 

SEGURANÇA• Detecção de Objecto em Movimento (MOD)• VDC (Controle Dinâmico do Veículo)• Arranque Assistido em Subidas• Monitor de Visão Integral

NA NISSAN CUMPRIMOS AS NOSSAS PROMESSAS E CUIDAMOS DA NOSSA FAMÍLIA

A manutenção e reparação da sua Nissan num concessionário autorizado Nissan é o caminho a seguir. Os nossos técnicos Nissan são 
especialistas altamente treinados que conhecem o seu Nissan melhor do que ninguém. Eles irão utilizar Peças Nissan Genuínas, Acessórios 
Nissan Genuínos para assegurar a qualidade, fiabilidade e para manter o seu veículo com o melhor desempenho. A Nissan pretende mantê-lo 
a si e ao seu veículo na estrada com total paz de espírito - durante o máximo de tempo possível. Este é o compromisso da Nissan Pós-Venda.

O compromisso da Nissan para com o ambiente
A filosofia ambiental da Nissan abrange as pessoas, os veículos e a natureza. Na busca de uma sociedade móvel sustentável, o Programa Verde da Nissan visa reduzir 
o impacto ambiental dos veículos Nissan em todas as fases do ciclo de vida do veículo, enquanto as actividades empresariais abordam os desafios ambientais.

O compromisso de qualidade da Nissan : Para proporcionar a todos os clientes um nível consistentemente elevado de qualidade, a Nissan aplica os mesmo  padrões a nível mundial, para assegurar que todos os proprietários 
da Nissan desfrutem de paz de espírito para a vida dos seus veículos. A abordagem baseia-se na qualidade, na perspectiva do cliente, em três elementos fundamentais : Em primeiro lugar, a expectativa de uma experiência de 
condução suave com total tranquilidade de espírito. Em segundo lugar, o apelo intangível de um veículo, o seu poder de captivar e excitar, com características que captam a atenção e a imaginação. Terceiro, o nível de atenção e 
serviço durante o processo de venda, e muito depois da venda estar concluída.

Aviso legal : Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo desta brochura esteja correcto no momento da impressão (Maio 2022). Esta brochura pode ser produzida apresentando protótipos ou veículos com 
acessórios expostos em motorshows e de acordo com a política da empresa de melhorar continuamente os seus produtos. A Nissan South Africa reserva-se o direito de alterar as especificações e os veículos descritos e mostrados 
nesta brochura em qualquer altura. Os concessionários Nissan serão informados de tais modificações o mais rapidamente possível. Por favor verifique com o seu concessional local da Nissan para receber a informação mais 
actualizada. Devido às limitações do processo de impressão utilizado, as cores apresentadas nesta brochura podem diferir ligeiramente das cores reais da tinta e do material de acabamento interior utilizado. Todos os direitos 
reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta brochura sem a autorização escrita da Nissan. 

Azul PM - B51

Branco 3P - QAC

Preto S - KH3Cinzento P - KBY

Azul PM / Preto S - XGY

Branco - QM1 Prata M - K23

Cinzento M - KAD

Cor De Laranja  PM - EBB

Vermelho CPM - NBL



MODEL 1.6 VISIA MT 1.6 ACENTA CVT

Tipo de Carroçaria 5-Portas 5- Portas

Transmissão Transmissão Manual de 5-Velocidades CVT

Capacidade de Assento 5 5

MOTOR

Admissão de ar EGI EGI

Cilindrada do Motor cc 1598 1598

Capacidade do Tanque de Combustível ℓ 41 41

Tipo de Combustível Gasolina Gasolina

Potência Máxima kW/rpm 88 88

Torque Máximo Nm/rpm 149 149

Número de Cilindros 4 4

TRANSMISSÃO & UNIDADE DE TRACÇÃO

Rodas Motrizes 2 WD 2WD

Relação de engrenagem 1.ª 3.7272

4.006

2.ª 2.0476

3.ª 1.3929

4.ª 1.0294

5.ª 0.8205

Marcha-atrás 3.545 3.770

Transmissão final 4.2143 4.01

Transmissão Manual de 5-Velocidades CVT

MECANISMOS

Suspensão Frontal Suporte Independente Suporte Independente

Suspensão Traseira Barra de Torção Barra de Torção

PESOS & DIMENSÕES

Capacidade de bagagem (VDA) ℓ 432 432

Min. Distância do Solo mm 200 200

Mín. Círculo de Viragem (Berma a Berma) mm 10.8 10.8

Comprimento Total, Largura, Altura mm 4295, 1960, 15590 4295, 1960, 1590

Consola:Frente/Trás mm 860/815 860/815

Pista: Frente/trás mm 1520/1535 1520/1535

Distância entre os Eixos mm 2620 2620

RODAS & PNEUS

Pneu Sobressalente Sobressalente de Tamanho Normal: 16" Sobressalente de Tamanho Normal: 17"

Dimensões das Rodas Tampão Central/R de 16" Tampão Central/R de 17"

Tamanho e Tipo de Roda 205/60 R16 (Verão) 205/60 R17 (Verão)

EXTERIOR

Maçanetas das Portas Cor Preto Resina Cor da Carroçaria

Espelho da Porta & Maçanetas Cor de Resina Cor da Carroçaria

Operação do Espelho da Porta Operado Electricamente + Dobragem Manual Operado Electricamente + Dobragem Manual

Limpa Pára-Brisas Dianteiros Manual: Intermitente Variável & Limpeza de Névoa Manual: Intermitente Variável & Limpeza de Névoa

Limpa Pára-Brisas Traseiro com Lavagem Limpa Pára-Brisas Traseiro (Movimento C/ Engrenagem 
Inversa)

Limpa Pára-Brisas Traseiro (Movimento C/ Engrenagem 
Inversa)

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Tomada de 12V Padrão Padrão

Configuração do Assento da 2ª Fila Assento Rebatível 60:40 (Dobragem Única) Assento Rebatível 60:40 (Dobragem Única)

Ar Condicionado Ar Condicionado Manual: Tipo de Mostrador Ar Condicionado Manual: Tipo de Mostrador

Auto Android e Apple Carplay N/A Padrão

Suporte para Garrafas 4 4

MODEL 1.6 VISIA MT 1.6 ACENTA CVT

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Áudio Áudio STD + USB Tipo A*1 + AUX*1 7" A-IVI PH2 DA + (USB Tipo A*1 + AUX*1) Com Iluminação 
+DAB

Bloqueio Central Padrão Padrão

Suporte para Copos 2 2

Computador de Condução Padrão Padrão

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Apoio para os Pés do Condutor Com Apoio para os Pés Com Apoio para os Pés

Ajuste do Assento do Condutor Ajustável  Manualmente (Deslizante, Reclinável, Elevante) Ajustável  Manualmente (Deslizante, Reclinável, Elevante) 

Viseira de Sol do Condutor Viseira do Sol do Condutor: Espelho de Maquilhagem (Com 
Tampa) & Com Correia Para Titular do Cartão

Viseira do Sol do Condutor: Espelho de Maquilhagem (Com 
Tampa) & Com Correia Para Titular do Cartão

Janelas Eléctricas Potência + Condutor Apenas um Toque Potência + Condutor Apenas um Toque (Com Função de 
Protecção)

Bluetooth Integrado de Mãos-Livres Padrão Padrão

Lâmpada da Área de Bagagem Lâmpada da Bagageira Lâmpada da Bagageira

Luz de Leitura do Mapa Lâmpada do Mapa + Lâmpada Interior Lâmpada do Mapa + Lâmpada Interior

N.º de Auto-Falantes 4 Auto-Falantes (Frente X2 + Traseiro X2) 4 Auto-Falantes (Frente X2 + Traseiro X2)

Prateleira Padrão Padrão

Viseira de Sol do Passageiro Viseira de Sol do Passageiro: Com Espelho de Maquilhagem 
(Com Tampa)

Viseira de Sol do Passageiro: Com Espelho de Maquilhagem 
(Com Tampa)

Direcção Assistida Coluna do Volante Eléctrica Coluna do Volante Eléctrica

Espelho Retrovisor Regulador de Luz Manual Regulador de Luz Manual 

Desembaçiador da Janela Traseira Padrão Padrão

Bolsos Traseiros do Assento - Assento do Passageiro Padrão Padrão

Tipo de Assento Tecido A + Ponto Único Tecido A + Ponto Único 

Ajuste do Volante Inclinação Manual e Direcção Telescópica Inclinação Manual e Direcção Telescópica

Controles do Volante Áudio + Tel Áudio + Tel + Controle Cruzeiro

Ecrã TFT Ecrã de 7" TFT a cores + Bússola + Mostrador de 
temperatura

 ÁREA DO CONDUTOR

Aviso do Cinto de Segurança  Aviso do Cinto de Segurança + Lembrete do Cinto de 
Segurança

 Aviso do Cinto de Segurança + Lembrete do Cinto de 
Segurança

Cobertura do Volante Volante de Uretano (Com Decoração) Volante de Uretano (Com Decoração)

 SEGURANÇA

2ª Fila de Apoio da Cabeça Padrão Padrão

ABS, EBD, BA Padrão Padrão

Airbags Condutor + Passageiro + Lado + Cortina Condutor + Passageiro + Lado + Cortina

Faróis Automáticos Auto Risco + Siga-me 
Luz Automática Melhorada + Risco Automático + 

Temporizador de Atraso + Função de Boas Vindas 
(Bloqueio/Desbloqueio)

Tipo de Travão Frente: Travão de Disco Giratório de Um Pistão, Traseiro: 
Tambor

Frente: Travão de Disco Giratório de Um Pistão, Traseiro: 
Tambor

Luzes de Funcionamento Diurno Permanentes N/A Padrão

Luzes de Nevoeiro N/A Luz de Nevoeiro LED

Apoio Frontal da Cabeça Ajustável Padrão Padrão

Cintos de Segurança Dianteiros "Condutor (3 Pontos Eléctricos + Pré-Tensor Único  
+ Limitador de carga) + Ajustador da Altura do Ombro"

Condutor (3 Pontos Eléctricos + Pré-Tensor Único +   
Limitador de carga) + Ajustador da Altura do Ombro

Tipo de Farol Halogénio Farol LED + Luzes Características  LED 

ISO-FIX Padrão Padrão

Assistência ao Estacionamento N/A Sensor de Estacionamento + Monitor de Visualização 
Integral & Detecção de Objectos em Movimento

Cinto de Segurança Traseiro Rh (3Pontos Elr), Lh (3Pontos Elr), Ctr (3Pontos Elr) Rh (3Pontos Elr), Lh (3Pontos Elr), Ctr (3Pontos Elr)

Monitor de Pressão dos Pneus N/A Padrão

Controle Dinâmico do Veículo N.A VDC + Arranque Assistido em Subidas

Nissan KICKS Nissan KICKSESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS
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A Mobilidade Inteligente da Nissan leva-o um passo à frente. Em carros que se sentem

como uma extensão de si, ajudando-o a ver mais e a sentir mais, reagindo consigo,

e por vezes até por si. A Mobilidade Inteligente da Nissan tem a ver com um futuro

melhor - levando-nos a um mundo mais seguro, mais sustentável e mais excitante.


