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DESIGN 
HYBRID
Cause boa impressão com os acessórios 
de proteção Hybrid da Toyota. Desde 
rodapés das embaladeiras para 
proteção da pintura a tapetes de tecido 
antiderrapantes com elegantes detalhes 
em prateado. Pode ainda completar o 
estilo Hybrid com a capa para chave 
Hybrid Smart Entry. 

GANCHO DE REBOQUE
Fácil de montar, trancável 
e com superfície anticorrosão, 
o gancho de reboque amovível 
pode ser guardado quando 
não está a ser utilizado.

Capa da chave

Tapetes antiderrapantes 
e rodapés das embaladeiras

O MÁXIMO DE TRANSPORTE
O design aerodinâmico das calhas de  
tejadilho trancáveis torna-as na base 
perfeita para uma vasta gama de acessórios, 
desde caixas de bagagem, suportes de ski 
e suportes de bicicleta. O suporte de ski foi 
concebido para transporte até 4 pares de 
skis ou 2 pranchas de snowboard. 
O dispositivo de fixação dos suportes utiliza 
material de borracha que não é prejudicial 
para o seu equipamento.
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O SEU ESTILO COM ACABAMENTO 
CROMADO
Detalhes apelativos em cromado 
adicionados ao para-choques e à grelha 
dianteira. Frisos laterais cromados, que 
se integram em perfeita harmonia com 
as laterais do seu Yaris, criando uma 
aerodinâmica poderosa.

A guarnição cromada traseira acrescenta um 
toque subtil de pura qualidade.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
— Guarnição cromada dianteira

e traseira
— Frisos laterais cromados
— Jantes de liga leve de 17’’ 

– antracite, maquinadas.

ACESSÓRIOS
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DEFINA
O SEU ESTILO
REALCE A BASE 
– VERMELHO CORAL
Colorido e com contornos para se 
integrar na perfeição no seu novo Yaris, 
esta combinação confere um aspeto 
impossível de ignorar.

Consiga um visual poderoso, de forma 
fácil e económica, crie uma primeira 
impressão duradoura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
— Conjunto de autocolantes 

dianteiros, laterais e traseiros
— Capa de espelhos retrovisores 

exteriores
— Jantes de liga leve de 17’’
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ACENTUE O SEU ESTILO 
– VERMELHO CORAL

Estes destaques são apelativos e completam 
o estilo do seu novo Yaris. Com um 
acabamento inovador, estes combinam-se 
na perfeição para criar uma sensação 
renovada e única.

Seja diferente e destaque-se dos demais.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
— Guarnição dianteira e traseira
— Frisos laterais
— Capa de espelhos retrovisores
— Jantes de liga leve de 17’’ 

– preto brilhante

ACESSÓRIOS
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WWW.TOYOTA.PT

Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especi� cações técnicas e acessórios, são apenas indicativas
e têm efeitos publicitários. Devido às constantes inovações e às especi� cações locais de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, 
especi� cações técnicas e acessórios constantes neste catálogo podem sofrer alterações. Por esta razão, para obter mais informações, deve contactar
o concessionário Toyota mais próximo. Quanto às cores de carroçaria, podem existir diferenças das apresentadas nas imagens deste catálogo.
A leitura dos elementos QR Code® apresentados neste catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado.  A Toyota Caetano Portugal, S.A. não pode
ser responsabilizada no caso de o seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Code®. A Toyota Caetano Portugal, S.A.

TOYOTA YARIS

PORQUÊ PARAR? 
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