
Acessórios



ACESSÓRIOS PARA O SEU HÍBRIDO.

Rodapés das embaladeiras em alumínio 
e tapete em tecido

Capa da chave HYBRID

Os acessórios permitem-lhe personalizar o seu RAV4 
de acordo com o seu estilo de vida – enfatizando o orgulho 

de conduzir um híbrido.

Confira um aspeto sempre novo 
ao seu RAV4 com os tapetes em tecido 

resistentes e práticos (1).
Em complemento aos tapetes de tecido, 

os rodapés das embaladeiras em 
alumínio (2). 

Protegem as embaladeiras das portas 
ao mesmo tempo que promovem a 

identidade híbrida.
A capa da chave híbrida (3) é uma 

forma elegante de reforçar o carater 
híbrido do RAV4.

P E R S O N A L I Z E  O  S E U 
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ACESSÓRIOS

PARA PROTEGER O SEU RAV4.

Os guarda-lamas dianteiros e traseiros (4) garantem 
que a lama ou pedras arremessadas não irão afetar 

o aspeto do seu Toyota.
Os degraus laterais (5) permitem entrar de forma mais fácil 

no RAV4, aceder facilmente aos acessórios do tejadilho, 
ao mesmo tempo que reforçam o aspeto robusto do seu 

automóvel.
A proteção do para-choques traseiro (6) protege a pintura na 

zona da bagageira, conferindo um apontamento adicional em 
termos de estilo para complementar o design do seu RAV4. 

Com a parte da bagageira antideslizante personalizada (7), 
com o mesmo design hexagonal do habitáculo, a sua bagagem 

permanecerá exatamente no sítio em que a colocar.
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DESTAQUE-SE COM ESTILO.

Dê um toque de classe à parte inferior da bagageira do 
seu automóvel com uma guarnição cromada da mala 

premium (1).
Para criar um aspeto de baixo perfil elegante e poderoso 

estão disponíveis os frisos laterais inferiores 
cromados (2) que contornam e embelezam as laterais 

do seu RAV4.
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ACESSÓRIOS

O gancho de reboque amovível (3) possui uma 
superfície robusta anticorrosão e foi concebido de 

modo a poder instalar e remover facilmente a bola de 
reboque sempre que pretender.

As barras de tejadilho em alumínio (4) concebidas 
especificamente para o efeito aumentam a 

capacidade de carga e estão equipadas com o 
mecanismo de encaixe rápido da Toyota, o que 

significa que também as poderá combinar com outros 
acessórios de transporte.

A caixa para esqui Thule Motion 800 (5) pode 
albergar duas pranchas de snowboard ou até 4 pares 

de esquis, dependendo do tamanho. E, no verão, ou 
se o esqui não for a sua praia, a caixa permite duplicar 

o espaço para a bagagem.

Os acessórios apresentados constituem apenas uma pequena seleção da vasta gama de acessórios 
disponíveis. Para um nível de segurança adicional, instale o sistema de ajuda ao estacionamento 

e/ou a cadeira para crianças da Toyota; deixe-se guiar pelo sistema de navegação Toyota. Além disso, 
não esqueça a praticidade diária e o conforto básico com, por exemplo, uma caixa de arrumação  

ou o cinzeiro.

Visite o site da Toyota para a gama completa de acessórios.

ACESSÓRIOS 
PARA TRANSPORTE.

4

5

3



Jantes em liga leve de 17” 
De série na versão Active

H Á  O  E L E G A N T E 
E  H Á  O 

FANTÁSTICO
Escolha entre uma fantástica gama de jantes em liga leve – todas 

concebidas para complementar na perfeição o seu RAV4.

JANTES
OPCIONAIS

Jantes em liga leve de 17” 
cor prata (com 5 raios)

Disponível como Acessório 
em todas as versões



JANTES

Jantes em liga leve de 18”
De série nas versões Comfort, 

Exclusive e Exclusive + Pack Luxury

Jantes em liga leve de 18” pretas
De série nas versões SQUARE 

Collection e Lounge

Jantes em liga leve de 19” 
cor prata (com 15 raios)

Disponível como Acessório 
em todas as versões

Jantes em liga leve de 18” 
cor prata (com 5 raios duplos)

Disponível como Acessório em 
todas as versões

Jantes em liga leve de 18” 
cor preta (5 raios duplos)

Disponível como Acessório 
em todas as versões

Jantes polidas em liga leve 
de 18” (5 raios duplos) 

Disponível como Acessório 
em todas as versões



H Á  A  Q U A L I D A D E 
E  H Á  A L G O  F E I T O 

À MEDIDA
Uma vasta gama de opções de acabamentos que inclui tecido, 

pele artificial e pele natural, disponível em três cores. Seja 
qual for a sua escolha, o conforto e o estilo estão disponíveis 

de série.

ESTOFOS EM PELE
OPCIONAIS

Tecido Preto
De série na versão Active

Tecido Preto
De série na versão Comfort



Preto Alcantara® pele 
e pespontos em castanho

Opcional em todas as versões

Pele em castanho selim 
e preto*

Disponível como Acessório 
em todas as versões

Pele cinzento e preto*
Disponível como Acessório 

em todas as versões

Pele preta com enfeites 
e pespontos em cinzento

Opcional em todas as versões

Pele Artificial Preta
De série nas versões 

SQUARE Collection e Lounge

Pele Preta
De série nas versões Exclusive 

e Exclusive + Pack Luxury

Pele Cinza Claro
De série nas versões Exclusive 

e Exclusive + Pack Luxury

Pele Bege 
De série nas versões Exclusive 

e Exclusive + Pack Luxury

REVESTIMENTOS

* Composta por pele natural 
e pele sintética.



Aponte o seu smartphone  
ou câmara web para este código 
e desfrute de uma  
nova experiência com  
o Toyota RAV4 Hybrid.

*Atendimento personalizado entre as 09 h e as 20 h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. 
Devido às constantes inovações de produto e às especificações locais, as informações precisas sobre equipamentos, especificações técnicas e acessórios citados neste catálogo estão sujeitos 
a condições e requisitos locais e poderão, por isso, diferir dos modelos disponíveis na sua área. Por favor, contacte o concessionário Toyota mais próximo para mais detalhes sobre especificações 
locais, equipamento e acessórios. As cores de carroçaria podem diferir ligeiramente das apresentadas nas imagens deste catálogo. A legibilidade dos elementos QR Codes® apresentados neste 
catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado. A Toyota não poderá ser responsabilizada no caso de o seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Codes®. A Toyota Caetano Portugal, S.A. 
reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamento sem aviso prévio. • © 2019 Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). Nenhuma parte desta publicação poderá, 
de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A. 
 

RAV4. 100% SUV, 100% HÍBRIDO. 
SEM MEIAS MEDIDAS.


