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Para si, para a sua família, para a vida. Os acessórios Genuínos Toyota 
acrescentam ainda mais carisma ao seu Prius+  pois permitem adaptá-lo 
ao seu estilo de vida com opções tais como Estilo, Utilidade e Inovação 
Tecnológica.

SER INDIVIDUAL 
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ESTILO E ELEGÂNCIA
O Prius+ é inconfundível pelo seu acentuado design aerodinâmico. Espaçoso 
no interior e, ainda, com uma silhueta otimizada para uma máxima eficiência. 
Os acessórios de estilo exterior conferem ao seu Toyota uma aparência única 
de individualidade e sofisticação.

Contorno cromado frontal 
O verdadeiro estilo está nos 
pormenores. O contorno 
adiciona um detalhe brilhante 
à grelha frontal do Prius+.
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Saia frontal 
Um design aerodinâmico que 
enaltece a grelha frontal, 
realçando as saias laterais.

Saias laterais 
Projetadas para dar ao Prius+ 
um design desportivo, com uma 
aparência de baixo perfil.
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TRANSPORTE EXTERIOR
O Prius+ tem um equilíbrio de espaço e de conforto, que lhe permite 
transportar a família de forma cómoda e segura. As barras de tejadilho Toyota 
acrescentam liberdade para explorar o potencial de transporte do seu Prius+.  
A estrutura leve e de alta resistência proporciona uma base perfeita para 
combinar com uma vasta gama de acessórios Toyota complementares.

Barras de tejadilho  
Com um design aerodinâmico e produzidas em alumínio, 
possuem uma fechadura, que permite uma instalação e remoção 
facilitadas. Concebidas para complementar com outros 
acessórios específicos, tais como caixas de bagagem e suportes 
de bicicleta. 



 

07*Peso máximo admissível do conteúdo, para o modelo Prius+, calculado com base na capacidade máxima de carga do tejadilho. 

Suporte de tamanho medio  

Características 
- Peso: suporte médio 3,20 kg suporte largo 4,20 kg
- Fixação dos skis por meio de borracha macia de forma a evitar a
 sua deslocação e eventuais danos.
- Sistema de fecho central para máxima segurança.
- Abertura facilitada mesmo que utilize luvas.
- Fixadores deslizantes para facilitar as operações de colocação
 e descarga.

Thule Pacific 700 – cinzento prateado

Para aquelas férias na neve
As caixas de ski Thule foram desenhadas para terem o 
comprimento, formato e capacidade exatas para transportar em 
segurança todos os seus acessórios de desporto de inverno.

Thule Motion 800 
Dimensões em cm (Comp.xLarg.xAlt.): 205x84x45
Volume interno: 460 litros
Peso máximo admissível: 50 kg* TBC
Permite guardar: 5 a 7 pares de skis, 4 a 5 snowboards
Peso: 21 kg

Thule Pacific 700 
Dimensões em cm (Comp.xLarg.xAlt.): 232x70x40
Volume interno: 420 litros
Permite guardar: 6 pares de skis, 4 snowboards
Peso: 15 kg

Características 
- Abertura por ambos os lados para facilitar a carga e descarga.
- Sistema de fecho central multi-ponto de alta segurança.
- A chave só pode ser retirada se todos os fechos estiverem  
 devidamente bloqueados.
- À medida das barras de tejadilho Toyota e das barras   
 transversais Toyota.
- Cintas internas para fixação da carga.
- Fabricada em plástico ABS resistente aos raios ultra violeta para  
 evitar a descoloração.

Simplesmente carregue e arranque
Os suportes são de fácil instalação e trancam com segurança, pelo 
que pode rapidamente carregar os skis e snowboards sempre que 
a inspiração o chame. Estes assentam nas barras de tejadilho 
Toyota e nas barras transversais Toyota.

A escolha certa para férias
Para roupa, calçado, brinquedos e outras utilidades, a caixa para 
bagagem Thule é perfeita para transportar tudo o que precisa 
para as férias ou passeios de fins-de-semana.  

Thule Pacific 200 
Dimensões em cm (Comp.xLarg.xAlt.): 175x82x45
Volume interno: 410 litros
Peso: 14 kg

Caraterísticas 
- Abertura de ambos os lados para facilitar a carga e descarga.
- Sistema de fecho central multi-ponto de alta segurança.
- A chave só pode ser retirada se todos os fechos estiverem
 devidamente bloqueados.
- À medida das barras de tejadilho Toyota e das barras   
 transversais Toyota.
- Cintas internas para fixação da carga
- Fabricada em plástico ABS resistente aos raios ultra violeta para  
 evitar a descoloração.

Suportes de skis & snowboardsCaixas de ski Caixa para bagagem

Suporte de ski e snowboard largos Thule Motion 800 – preto brilhante (também disponível em cor 
cinzento brilhante)

Thule Pacific 200 – cinzento metalizado

Suporte de tamanho grande

18.2cm

4 pares de skis ou 2 snowboards60.8cm

18.2cm

12.5cm
6 pares de skis ou 4 snowboards

12.5cm

80.8cm



Suporte Barracuda para 
bicicleta

Suporte Free Ride para 
bicicleta

Suporte Premium para 

bicicleta

Os suportes de bicicleta Toyota são instalados fácil e rapidamente nas barras de tejadilho e permitem a instalação de mais 
do que um suporte ao mesmo tempo.
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01 Palas para-lamas
Especificamente desenhadas para reduzir  a projeção de salpicos 
de água, lama e pedras. Disponível para a frente e traseira.

02 Conjunto de proteção do para-choques dianteiro e traseiro 
Protege o para-choques de eventuais arranhões. Em preto ou 
pintado para combinar com a cor da sua viatura.

03 Frisos laterais com aplicação em cromado 
A forma distinta de proteger o seu Toyota contra os pequenos  
danos nos painéis laterais. Em preto ou pintados para combinar 
com a cor do seu Prius+.

01

03

02

A ideia é proteger por dentro e por fora. Estes acessórios feitos à medida do 
seu Prius+ contribuem para que este se mantenha sempre em bom estado.

PROTEÇÃO EXTERIOR
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Proteção do para-choques traseiro em preto 

A proteção do para-choques em material compósito constitui  
um detalhe diferenciador que permite carregar e descarregar a 
bagageira sem danificar a pintura.

Película de proteção do para-choques traseiro

Discreto mas resistente, protege a pintura do para-choques de 
riscos. Feita de autoadesivo transparente e à medida do seu Prius+.

Cobertura

Protege contra chuva, neve, gelo, areia e pó.
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Toyota Protect* - Proteção de jantes
A camada Protect  à base de silício protege a superfície da jante 
contra riscos e poeiras causadas pelos travões, sujidade da 
estrada e condições climáticas adversas.

Toyota Protect* - Exterior
O Body Protect aplicado profissionalmente mantém a pintura do 
seu Toyota com um acabamento como se tivesse acabado de sair 
do stand.

Car Care - Touch-up paint (aerosol) 
Disponível em spray para aqueles pequenos riscos que 
infelizmente acontecem.

Car Care - Touch-up paint (stick)  
Disponível para solucionar pequenos riscos.

Fêmeas de segurança 
Com perfil arredondado e chave codificada para ajudar a proteger as suas jantes.

*Toyota Protect requer a aplicação profissional por um especialista Toyota. Para mais detalhes consulte o seu Concessionário ou Reparador Toyota Autorizado.



         z     z
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01

03

02

04

01 Triângulo de sinalização
O triângulo sinaliza, de forma segura, outros condutores, se tiver 
que parar a viatura na via pública. 

02 Colete refletor 
Essencial para situações de paragem em que o condutor deve 
sinalizar a sua presença na via pública. Veja e seja visto é uma 
regra de ouro para a sua segurança pessoal.

03 Kit de primeiros socorros
O necessário para tratar pequenas feridas, contido numa bolsa 
de fácil transporte. 
 
04 Kit de segurança
Inclui triângulo de sinalização, kit de primeiros socorros e colete 
refletor dentro de uma caixa transportável.

Interruptores de cancelamento
Pode desligar os avisos de estacionamento quando estes 
não forem necessários.

Sistema de ajuda ao estacionamento
O Prius+ é muito fácil de estacionar. Mesmo assim, quando o 
espaço é reduzido terá instruções dadas pelo sistema de 
auxílio ao estacionamento. Uma grande ajuda para evitar 
riscos acidentais.

SEGURANÇA EXTERIOR
Os acessórios de ajuda ao estacionamento e o indicador de pressão dos pneus 
ajudam-no a manter a sua segurança e a dos passageiros do seu Toyota.



         z     z
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Sistema Indicador de pressão dos pneus
Mesmo o mais cuidadoso dos condutores está em risco de ter um furo num penus ou pneus com a pressão incorreta. O sistema 
indicador de pressão dos pneus Toyota ajuda a reduzir esse risco contribuindo para uma condução segura, menor desgaste dos pneus 
e maior eficiência de combustível.
O sistema funciona com unidades de válvula de sensor de pressão de ar, que verificam constantemente a pressão do ar dentro de 
cada roda. Estas unidades emitem um aviso no painel de instrumentos, se a pressão baixar de um nível pré-definido. Desta forma, o 
sistema permite-lhe tomar contramedidas, atempadamente.

Alarme
É reconfortante ter uma viatura tão segura como o 
Prius+. Os sistemas de alarme Toyota dão-lhe 
tranquilidade quando está estacionado. 
O alarme funciona em conjunto com o sistema 
imobilizador do motor. 

SEGURANÇA EXTRA
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ELEGÂNCIA INTERIOR
O prestígio dos bancos e acabamentos em pele, o conforto dos bancos da 
frente aquecidos e a individualidade de uma manete de velocidades 
personalizada. Os acessórios de interior Toyota proporcionam ao seu Prius+ 
um distinto acabamento.

Não existe nada que se compare ao luxo do toque e aparência da pele 
genuína Toyota nos bancos. Estes são fabricados com pele preta de alta 
qualidade com duplo pesponto azul.

São vários os benefícios dos quais a sua família pode usufruir em termos 
práticos, uma vez que a pele Toyota é muito resistente ao uso e as manchas 
de sujidade são facilmente removidas.
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Estofos em pele
Os interiores de pele Toyota são fabricados com o mais alto
nível de standards de segurança e cumprem integralmente 
com os requisitos de funcionamento do airbag.
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Painéis das portas 
Os painéis são parte integrante 
dos interiores em pele.  
Completam a aparência 
sofisticada do seu Toyota.

Apoio de braço  
Feito de pele, não só 
acrescenta luxo ao interior, 
como aumenta o conforto 
durante longas viagens.
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Estofos em pele - Cinza  
Pele cinza de alta qualidade utilizada nos bancos, nos painéis 
das portas e no apoio de braço. Com costuras em cinza.

Bancos dianteiros aquecidosEstofos em pele - preto   
Pele preta de alta qualidade utilizada nos bancos, nos 
painéis das portas e no apoio de braço. Pode optar por 
costuras em preto ou em azul híbrido para o seu Prius+.

  
O calor proporcionado pelo aquecimento dos 
bancos da frente é reconfortante 
especialmente no inverno.



18

Rodapé das embaladeiras em alumínio  
Este acessório Toyota  acrecenta estilo e proteção. 
Complementando a qualidade elevada do interior do seu 
Prius+, protege ainda a pintura da utilização diária.
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Caixa de refrigeração e/ou aquecimento  
Ideal para uso em picnics e em saídas mais prolongadas. Com 
capaciade de 25 litros e ligação à tomada de 12 V existente na 
bagageira da viatura, permite a refrigeração ou aquecimento de 
alimentos e bebidas.

Caixa de refrigeração e/ou aquecimento Slim
Com capacidade de 7.5 litros e ligação à tomada de 12 V 
existente no interior da viatura, permite a refrigeração ou 
aquecimento. O seu design prevê a sua fixação, através do cinto 
de segurança, no banco traseiro. 

Transformador para caixa de refrigeração e/ou aquecimento 
Transforma os 220 V em 12 V de modo a poder utilizar a caixa de 
refrigeração e aquecimento em casa ou em férias.

Cinzeiro / caixa de armazenamento 
Encaixa perfeitamente no porta-copos da consola. A tampa de 
mola permite reter os odores do tabaco ou outros resíduos.

Cada família é diferente na maneira como vive com a sua viatura. Os 
acessórios Toyota refletem essas diferenças oferecendo toques de  
personalização. Cada acessório fornece uma funcionalidade extra para 
responder às suas necessidades.

UTILIDADE INTERIOR
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01 Cinto da bagageira 
O cinto fixa-se nas laterais da bagageira permitindo transportar 
bagagem de grande volume. 

02 Organizador de mala 
Ideal para acondicionar pequenos objetos, como sapatos, 
brinquedos ou outros objetos úteis.

03 Rede de carga - horizontal 
Fixa-se aos ganchos pré-instalados no seu Toyota por forma a 
evitar que sacos e pastas deslizem pela bagageira.

04 Rede de carga – vertical 
A rede fixa-se aos ganchos existentes na bagageira e tem dua 
bolsas para guardar devidamente todo o género de objetos.

Separador para cães – parcial 
A forte estrutura da rede previne que a bagagem empilhada caia 
na zona dos passageiros e é também perfeita para funcionar 
como uma barreira para cães, impedindo-os de passar para os 
bancos traseiros. 

01 02

03 04

Com uma bagageira ampla e bancos rebatíveis, o seu Prius+ proporciona-lhe 
espaço para transportar a bagagem de toda a família. Os acessórios genuínos 
Toyota ajudam-no na organização desse espaço e a manter os objetos 
arrumados.

TRANSPORTE INTERIOR
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01 Toyota Protect* - Tecidos 
Especialmente criado para proteger os tecidos dos bancos e dos 
tapetes do seu Toyota. É hipoalergénico e permite manter os 
tecidos limpos de manchas e sujidade.

02 Tapetes de borracha 
Proteção eficaz dos tapetes contra lama, sujidade e areia.
Possui dispositivos específicos de fixação para manter os tapetes 
firmes no seu lugar.

03 Tapetes em tecido 
Material têxtil agradável com a parte traseira em borracha para 
ter uma proteção adequada. Formatado para encaixar na 
perfeição nos dispositivos de fixação.

04 Proteção da bagageira
Consiste numa superfície de plástico durável com um rebordo 
elevado que permite a retenção de líquidos derramados. Possui 
ainda um acabamento antiderrapante que evita o deslize de 
objetos durante as viagens.

01

03

02

04

Há várias formas de disfrutar do seu Prius+. A linha de acessórios Toyota 
responde a esse desafio com várias opções para cada nível de utilização. 
Todos os acessórios têm um propósito definido.

PROTEÇÃO INTERIOR

*Toyota Protect requere a aplicação profissional por um especialista Toyota.
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Aponte o seu telemóvel ou câmara web para a 
imagem e inicie uma nova experiência do Prius+.

O aspeto e especificações estão sujeitos a alterações sem necessidade de aviso prévio. A disponibilidade dos produtos pode ser verificada com a rede de concessionários e reparadores 

autorizados Toyota. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem a permissão escrita da Toyota Motor Europe. Nota: os veículos, acessórios e as respetivas especificações 

que constam desta brochura podem variar dos modelos e equipamento disponíveis na sua área geográfica. A leitura dos Códigos QR® que constam desta brochura pode variar de acordo 

com o scanner utilizado. A Toyota não pode ser responsabilizada se o seu dispositivo não conseguir ler os Códigos QR®.

© 2015 Publicado pela Toyota Motor Europe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    www.toyota.pt
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