
PROACE VERSO  
Acessórios 





AJUSTADO AO SEU  
ESTILO DE VIDA
Para onde quer que vá com a sua Proace Verso, em família  
ou em negócios, os acessórios genuínos Toyota acrescentam 
algo a qualquer ocasião.

Os acessórios Toyota são concebidos para se adaptarem  
às suas necessidades e ao seu estilo de vida. Seja para 
viajar pela cidade ou campo, em viagens curtas e rotineiras 
ou grandes aventuras, a gama de acessórios permite-lhe 
personalizar o seu veículo com detalhes que adicionam estilo, 
sentido prático e inovação tecnológica. Cada opção responde 
à sua individualidade e confere flexibilidade para uma vida 
mais fácil e mais gratificante.

Personalize a sua  
Proace Verso

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

CONTEÚDOS
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JANTES

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

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.
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Jantes em alumínio de 17”, 5 raios duplos
Dark Grey Machine-Faced

Jantes



TRANSPORTE

Rede de carga vertical e horizontal
Muito prática, a rede fixa aos ganchos no compartimento 
da bagagem é ideal para manter os objetos pequenos imóveis, 
arrumados e acessíveis.

Concebido a seu gosto. Este é exatamente o pensamento por detrás da gama de acessórios genuínos 
Toyota. Onde quer que vá com a sua Proace Verso, em negócios ou em família, os acessórios Toyota 
acrescentam aquele toque pessoal que torna cada viagem mais agradável.
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A cablagem do gancho de reboque Toyota foi concebida  
a pensar na sua segurança e na do seu veículo. Concebida 
especificamente para cada modelo Toyota, a cablagem integra 
perfeitamente as luzes e sinais do seu veículo com os do reboque 
ou do suporte de bicicleta traseiro.

Características 
- A cablagem tem um circuito independente e um módulo  
 de fusíveis para eliminar o risco de sobrecarga no sistema  
 elétrico do seu veículo.
- O módulo de fusíveis evita uma falha no circuito do reboque  
 que afetaria os sistemas do seu veículo. Por exemplo, 
 os indicadores do seu veículo continuam a funcionar mesmo  
 que os do reboque avariem.
- Os técnicos Toyota conceberam o percurso do cabo de modo  
 a evitar contacto com as peças do veículo que se movem, calor,  
 superfícies irregulares e arestas metálicas.
- Não existem cabos soltos ou suspensos que possam ficar presos  
 nos obstáculos da estrada ou interferir quando carrega  
 ou descarrega a carga.
- O cabo estrategicamente reforçado protege contra danos  
 acidentais e riscos consequentes de falha de luz ou incêndio  
 causado por curto-circuito elétrico.
- Disponível com uma tomada de 13 pinos.

Se tiver um reboque ou suporte de bicicletas traseiro, ou se 
pretender alugar um atrelado quando viajar para outro país, 
tenha em consideração que a ficha pode ser diferente da que 
existe na sua viatura. Tal problema é facilmente resolvido com  
um adaptador Toyota.

O adaptador Toyota permite-lhe conectar facilmente e com 
segurança o gancho de reboque do seu veículo a um atrelado  
ou suporte de bicicletas mesmo que as fichas não sejam 
compatíveis. Está disponível em 2 versões:

- 13 pinos (veículo) a 7 pinos (reboque).

- 13 pinos (veículo) a 12N-12S tomada dupla (reboque).

GANCHO DE REBOQUE ADAPTADORESCABLAGEM DOS GANCHOS DE REBOQUE 
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Transporte

O gancho de reboque destacável fornece uma forte capacidade 
de reboque e permite também colocar um suporte de bicicletas 
Toyota montado na traseira da Proace.

Características 
- Entre 800 e 2000 kg de capacidade de reboque dependendo  
 do tipo de motor. O gancho de reboque é concebido em função  
 da capacidade máxima de reboque da sua viatura. 
- Fornecido com uma tampa protetora da esfera de reboque com 
o logótipo Toyota gravado. 
- Todos os ganchos de reboque Toyota podem ser usados para  
 os suportes de bicicletas Toyota. 
- Juntamente com o gancho de reboque destacável, é fornecida  
 uma cobertura plástica para colocar na base quando o gancho  
 é removido. 
- O gancho de reboque engata ou é removido, rodando um botão  
 que também tem um fecho de segurança.



Características do produto:   Fixo com grampo 

Capacidade de carga (bicicletas)      1

Capacidade total de carga (kg)      15

Dimensões LxA (cm)      159 x 29

Peso por unidade (kg)      4.4

Dimensões da estrutura (mm)      20 - 75

Sistema de fixação ao veículo          Fixação do quadro às barras de tejadilho/barra transversal 

Tomada/Luzes traseiras  13pin   -

Segurança  Bloqueios da bicicleta ao suporte   Bloqueios da bicicleta ao suporte

  Bloqueios do suporte ao veículo   Bloqueios do suporte ao veículo

  Compatível com sistema de uma chave   -

Cumpre norma “City Crash”  Sim    Sim

Vários                              Peso máximo por bicicleta: 20 kg. Reclinável para acesso fácil à bagageira. Plástico resistente aos raios UV. Encaixe da Roda até 5 cm de largura

Suporte de tejadilho para bicicleta
Com um design leve com fecho, fixado nas barras de tejadilho 
transversais Toyota. Possui uma fixação robusta das rodas  
e estrutura que se ajusta à altura do tejadilho. Existem versões 
disponíveis para montagem do lado direito e esquerdo do veículo.

Suporte traseiro para bicicletas 
A Toyota dispõe de uma escolha de suportes de bicicletas para serem montados na traseira  
do veículo para transporte de 2 ou 3 bicicletas. Todos os designs podem ser instalados em qualquer 
gancho de reboque genuíno Toyota e são fáceis de carregar e descarregar.
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46

102 x 55

13.4

22 - 80

Qualquer gancho de reboque 
genuíno Toyota
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60

139 x 63

20.7

22 - 80

Qualquer gancho de reboque 
genuíno Toyota

SUPORTES DE BICICLETAS
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Cinzeiro / pequeno recipiente 
Pode usá-lo como cinzeiro ou para arrumação extra. 
A tampa com mola serve na perfeição para ambas as situações.

Caixa para arrumação desdobrável
Um design engenhoso que permite dobrar a caixa quando não 
está a ser utilizada, mas pode ser aberta para facilitar uma 
arrumação organizada de itens de viagem até 10 kg.

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.

Suporte traseiro para 2 bicicletas
Feito de aço resistente, o suporte traseiro para 
bicicletas prende-se ao gancho de reboque  
e transporta 2 bicicletas em segurança.
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Thule Pacific 700 - prata

Suporte de tamanho médio 

Características 
- Peso: 3.9 kg médio, 4.9 kg grande. 
- Skis seguros entre agarras de borracha suave para prevenir  
 danos 
- Sistema central de trancamento para máxima segurança. 
- Empurre o fecho para uma abertura fácil com luvas. 
- Suporte grande desliza para a viatura para facilitar a carga  
 e descarga.

Para aquelas grandes férias na neve
As caixas Thule ski foram concebidas para o comprimento, forma 
e capacidade exata, para transportar em segurança todos os seus 
acessórios de inverno.

Thule Pacific 700 
Dimensões: 232 cm L x 70 cm W x 40 cm H 
Volume interno: 420 litros 
Peso máximo do conteúdo: 50 kg* 
Suporta: 6 pares de esquis, 4 snowboards 
Peso: 15 kg

Características 
- Abertura por ambos os lados para facilitar a carga e descarga. 
- Sistema de fecho central multiponto de alta segurança. 
- Chave com pega que não pode ser removida até que todos  
    os pontos de fecho estejam trancados. 
- Encaixa nas barras de tejadilho Toyota. 
- Feita de plástico ABS com cor resistente aos raios ultra violeta

Simplesmente carregue e arranque
Os suportes encaixam facilmente e trancam em segurança nas 
barras de tejadilho Toyota para que possa carregar os seus esquis 
e snowboards rapidamente, sempre que partir à aventura.

A escolha certa para as famílias 
Para casacos e vestidos, calções, sapatos e brinquedos, a caixa  
de bagagem Thule é perfeita para transportar tudo o que precisa 
para aquelas férias grandes ou fins-de-semana.  

Thule Pacific 200 
Dimensões: 175 cm L x 82 cm W x 45 cm H
Volume interno: 410 litros
Peso máximo do conteúdo: 50 kg*
Peso: 13 kg

Características 
- Abertura de ambos os lados para facilitar a carga e descarga. 
- Sistema de fecho central multiponto de alta segurança. 
- Chave com pega que não pode ser removida até que todos  
 os pontos de fecho estejam trancados. 
- Encaixa nas barras de tejadilho Toyota. 
- Correias internas para segurar o conteúdo da caixa. 
- Feita de plástico ABS com cor resistente aos raios ultra violeta.

SUPORTES DE ESQUI & SNOWBOARDCAIXAS DE ESQUI CAIXA DE BAGAGEM

13cm

57.5cm

13cm

6cm

6cm

77.5cm

Suporte Grande de ski e pranchas de snowboard Thule Pacific 200 – cinza prata

*A carga máxima deve considerar a capacidade de carga do tejadilho.

4 pares de esquis 
ou 2 snowboards

6 pares de esquis 
ou 4 snowboards
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Barras de tejadilho
As barras de tejadilho são fáceis de instalar  
e permitem transportar outros itens, tais como 
bicicletas ou caixas de bagagem e de esquis.

Caixas para esquis
As caixas Thule para esquis foram concebidas 
com o comprimento, forma e capacidade 
certas para transportar os seus acessórios  
de inverno.

Transporte
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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 projeção de pedras sobre a carroçaria da Proace Verso. 
Disponível para a parte da frente e parte traseira do veículo.

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

11



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.

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.

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.
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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 que protege as 
superfícies das jantes de 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.

Tinta de retoque * 
Disponível em aerossóis e autocolantes para
reparar pequenas imperfeições na pintura.

Lápis de retoque* 
Outra maneira fácil de retocar pequenos riscos.

* Toyota ProTect requer aplicação profissional, por técnicos especializados pela Toyota. Contacte o seu reparadorToyota para mais informações.

Proteção

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

Sensores de estacionamento 
A Proace Verso é extremamente fácil de estacionar. Mesmo assim, em situações 
em que o espaço para estacionar é reduzido, os sensores de estacionamento 
ajudam 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.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR
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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 Verso. 
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.

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.

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

CRIANÇAS SEGURAS
A gama de cadeiras para crianças Toyota disponibiliza opções para cada grupo de idades.  
Nada é deixado ao acaso: as fixações são seguras, os tecidos são robustos e os designs oferecem 
segurança e conforto. 

Baby-Safe Plus e Baby-Safe Plus Base 
Conforto e proteção para bebés desde o nascimento até 12/15 
meses (até 13kg). 

Características
- 5 pontos de fixação ajustáveis com um ajuste de tração.  
- Proteção de impacto lateral com abas fundas e acolchoadas.  
- Indicador para confirmar que o banco e apoio pés estão   
 corretamente conectados. 
- Almofada de encosto de cabeça acolchoado para uma posição  
 natural para dormir. 
- Alça com 3 posições.

Duo Plus
Para crianças entre 8 meses a 4 anos (de 9 a 18 kg).
 
Características 
- Sistema de ligação com Pivot reduz o movimento da criança  
 para a frente no banco. 
- 5 pontos de fixação, com ajuste de tração. 
- Proteção de impacto lateral com abas fundas e acolchoadas. 
- Braços ISOFIX retráteis para uma instalação segura e extensível  
 de fácil utilização. 
- Fixadores tornam mais fácil colocar e retirar a criança do banco.

Kid restraint seat e Kidfix
Altura ajustável para crianças entre 4 e 12 anos  
(desde 15 a 36 kg). 

Características  
- Passadores do cinto de segurança de acesso fácil. 
- Existem guias do cinto de segurança para posicionar   
 corretamente o cinto que passa pelo ombro e zona pélvica  
 da criança.
- Descanso de costas ajustável permite a instalação numa larga  
 gama de viaturas. 
- 11 posições de ajuste de altura do encosto de cabeça. 
- Capa lavável. 
- Posição de reclinação múltipla quando fixado com ISOFIT. 
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UMA CONDUÇÃO AGRADÁVEL 
COM EQUIPAMENTO TOPO DE 
GAMA PARA FACILITAR A SUA VIDA
A nova PROACE VERSO continua a sua história no transporte 
versátil de pessoas, proporcionando viagens confortáveis  
e soluções práticas para os estilos de vida mais ativos.
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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.


