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ADAPTADO 
AO SEU NEGÓCIO
Seja qual for o seu tipo de negócio, seja qual for o modelo 
Proace que conduz, os acessórios genuínos Toyota 
permitem-lhe a flexibilidade necessária para personalizar 
o seu veículo, bem como a forma como transporta a carga. 
Cada acessório genuíno Toyota visa tornar a sua vida mais 
fácil, mais eficiente e muito mais gratificante.

Personalize a sua Proace

Faça a leitura do código QR  
e siga para uma experiência 
interativa que lhe permitirá 
personalizar a Proace com 
acessórios genuínos Toyota.

TRANSPORTE   4 - 5 
PROTEÇÃO  6 - 10   
SEGURANÇA   12 
JANTES   13 

CONTEÚDOS
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TRANSPORTE

3.
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1. Plataforma do tejadilho, em alumínio
Uma estrutura de alumínio leve mas bastante robusta, 
com acesso ao tejadilho e rolamentos à largura total 
da escada.

2. Barras do tejadilho
As barras fáceis de ajustar combinam e formam uma 
base para carregar itens, tais como bicicletas, bagagem e 
caixas de esquis.

3. Plataforma do tejadilho, em aço
A construção em aço da plataforma do tejadilho proporciona 
resistência e longa durabilidade permitindo transportar 
diferentes tipos de carga. As suas características especiais 
incluem um rolamento de escada integrado e um acesso, para 
um carregamento e descarga mais seguros.

4. Gancho de reboque com esfera 
Concebido para reboques frequentes, o gancho possui um 
conjunto de flange para dissipar as tensões do reboque e uma 
esfera de elevada resistência.

1.

2.

4.
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Cobertura da 
cava de roda

Malha de segurança 
do vidro da porta 
lateral deslizante

Malha de segurança para  
os vidros das portas da retaguarda 
com limpa vidro (disponível para todas 
as versões com porta de retaguarda)Isolamento lateral 

e do tejadilho

e 

PROTEÇÃO INTERIOR

Proteção do piso em madeira 
antiderrapante e com isolamento
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Luz interior

Proteção do piso 
em madeira

Malha de segurança do vidro 
do taipal traseiro  

Proteção lateral 
e do tejadilho

Os acessórios Toyota permitem-lhe 
personalizar o interior da sua Proace. 
Existem várias opções em termos 
de proteção, isolamento e segurança
que se adequam a uma vasta gama 
de necessidades empresariais.
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PROTEÇÃO

Barra lateral, em aço inoxidável
As barras de aço inoxidável tubulares proporcionam uma 
dimensão extra de estilo, para além de protegerem os painéis 
laterais contra pequenos impactos.

Para-lamas
Concebido para minimizar a pulverização de água, lama 
e a projeção de pedras sobre a carroçaria da Proace. 
Disponível para a parte da frente e para a parte traseira do veículo.

Para-ventos
Minimiza o ruído do vento e a turbulência 
no interior da cabina quando conduz com 
as janelas abertas.
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Proteção

Proteção do para-choques traseiro, em aço inoxidável
Design valorizado com um rebordo envolvente para 
proteger o para-choques traseiro contra arranhões, 
ao carregar ou descarregar.

Proteção do para-choques traseiro, em preto
Feito de plástico preto robusto com um rebordo envolvente 
para proteger o para-choques traseiro contra arranhões, 
ao carregar ou descarregar.

Tapetes
Excelente aparência, tapetes de longa duração para proteger  
o piso do veículo. O sistema de fixação Toyota mantém 
o tapete do condutor firmemente no lugar.



Tecido ProTect*
Um revestimento protetor resistente, mas invisível para 
bancos em tecido e alcatifa da Proace. É hipoalergénico 
e permite que a sujidade seja limpa sem deixar manchas.

Jantes em liga leve ProTect*
O revestimento ProTect à base de silício protege as 
superfícies das jantes em liga leve contra marcas e sujidade 
provocadas pelo pó dos travões, condições da estrada e 
condições atmosféricas.

Carroçaria ProTect*
Ajuda a manter a aparência da pintura exterior e vidros 
laterais, protegendo as superfícies com um revestimento 
de cerâmica resistente e invisível.

Caixa de refrigeração Slim-line
Com um design tipo apoio de braços e uma capacidade de 7,5 
litros, a caixa de refrigeração Slim-line mantém bebidas quentes 
ou frias. Liga à tomada de 12V e pode ser fixada 
pelo cinto de segurança.

Tintas ou lápis de retoque*
Disponível em aerossóis e lápis para reparar pequenas 
imperfeições na pintura.

Car Care
Os produtos Car Care Toyota dispõem de uma solução para 
toda e qualquer eventualidade, contribuindo, dessa forma, 
para manter a sua Proace como nova.

* Toyota ProTect requere uma aplicação profissional por técnicos especializados pela Toyota. Entre em contacto com o seu reparador Toyota local para obter mais informações.
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Sensores de estacionamento
A Proace é extremamente fácil de estacionar. Mesmo assim, em situações 
em que o espaço para estacionar é reduzido, os sensores de estacionamento 
ajudá-lo-ão com as instruções necessárias, evitando eventuais acidentes.
Dependendo da especificação da viatura, poderão ser montados sensores no 
para-choques dianteiro, no para-choques traseiro ou em ambos. À medida que 
a viatura se aproxima de um obstáculo, o sinal acústico emitido aumenta de 
frequência, dando indicação da distância ao obstáculo. Para sua conveniência, 
o sistema pode ser desligado quando não é necessário.

Interruptor de estacionamento
O interruptor no tablier que lhe permite desligar 
os sinais sonoros de assistência ao estacionamento.

Câmara de estacionamento traseira*
Facilita a manobra de inversão de marcha apresentando  
a vista traseira da sua Proace no ecrã dedicado, em separado.  
A câmara robusta, porém discreta, encaixa-se no topo  
da porta da retaguarda ou no taipal traseiro (dependendo  
da especificação da Proace.

Segurança do veículo 
É reconfortante ter um veículo tão seguro quanto a Proace. 
O sistema de segurança do veículo Toyota aumenta essa paz de 
espírito, uma vez que se trata de uma segurança adicional para 
quando o seu veículo está estacionado. O sistema possui um alarme 
potente para complementar o imobilizador pré-instalado no seu 
veículo. Também está disponível um sensor de inclinação opcional 
que faz com que o alarme soe durante a tentativa de roubo de uma 
roda ou caso a Proace esteja a ser rebocada.

ESTACIONAMENTO 
SEGURO

*Não disponível para todos os tipos de carrocarias. Para obter mais detalhes, consulte o seu Reparador Toyota local.
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SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Kit de segurança
Composto por um triângulo refletor, um kit de primeiros socorros 
e um colete refletor, é fornecido com um saco de transporte.

Colete refletor
Preparação essencial para o inesperado. Ver e ser visto é uma 
regra de ouro a nível da segurança pessoal.

Triângulo refletor
Em caso de imobilização do seu Toyota na estrada, o triângulo 
sinaliza a sua presença e avisa os outros condutores para uma 
maior prudência.
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JANTES Emoção ou razão. Os acessórios Toyota, tais como barras laterais e jantes em alumínio, dão um estilo 
extra para criar uma imagem invejável por onde quer que vá. Detalhes práticos, como o sistema  
de estacionamento, a proteção de para-choques e os tapetes do piso ajudam a proteger e garantem 
maior durabilidade.

Jantes

Fêmeas de segurança
Feitas de aço endurecido com um perfil  
arredondado e chave codificada  
para maximizar a segurança antirroubo  
das jantes de alumínio. 

Jantes em alumínio de 17”, 5 raios duplos
Dark Grey Machine-Faced
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LISTA DE ACESSÓRIOS
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Tinta ou lápis de retoque   10

Jantes em alumínio de 17” 13

Jantes em liga leve ProTect 10

Proteção do piso em madeira antiderrapante   6

Carroçaria ProTect 10

Interruptor de estacionamento   11

Car Care 10

Luz interior 7

Tecido ProTect  10

Tapetes  9

Para-lamas 8

Sensores de estacionamento  11

Proteção do para-choques traseiro    9

Câmara de estacionamento traseira 11

Colete refletor 12

Plataforma do tejadilho, em alumínio 5

Plataforma do tejadilho, em aço 5

Barras do tejadilho 5

Isolamento lateral e do tejadilho 6

Kit de segurança 12

Barra lateral em aço inoxidável 8

Caixa de refrigeração Slim-line 10

Gancho de reboque com esfera 5

Triângulo refletor 12

Cobertura da cava de roda 6

Fêmeas de segurança 13

Para-ventos 8

Malha de segurança para os vidros 6

Segurança do veículo 11
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UM PARCEIRO PARA TODOS OS NEGÓCIOS
Desde a capacidade de carga até ao versátil transporte de pessoas,  
a PROACE oferece soluções de confiança para todos os tipos de atividades.
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www.toyota.pt

Para seu conhecimento, todas as informações desta brochura estão corretas no momento de impressão. Os detalhes das especificações e dos equipamentos fornecidos nesta brochura estão 
sujeitos às condições e requisitos locais. Sendo assim, podem ser diferentes dos modelos disponíveis na sua área. Por favor, informe-se junto do seu reparador local para obter detalhes sobre as 
suas especificações e equipamentos locais. As cores da carroçaria do veículo podem diferir ligeiramente das fotografias impressas nesta brochura. A legibilidade dos códigos QR® presentes nesta 
brochura pode diferir de acordo com o scanner utilizado. A Toyota não pode ser responsabilizada pelo facto do seu dispositivo não ler códigos QR® ou marcadores de conteúdo interativos. 
A Toyota Motor Europe reserva-se ao direito de alterar qualquer detalhe das especificações e equipamentos sem aviso prévio.

Para continuar a sua 
experiência, passe o 
código QR.


