
Acessórios



Distintivo, 
dinâmico

e confi ante, o 
espirito Toyota C-HR 

fala por si. E com 
acessórios genuínos Toyota, 

ninguém lhe vai fi car indiferente.

Os packs de acessórios acrescentam 
estilo, funcionalidade e inovação

e permitem-lhe personalizar o seu C-HR
de acordo com as suas expectativas.

PACKS DE ACESSÓRIOS
Sport pack

SUV pack
Chrome pack

PERSONALIZAR O SEU
TOYOTA C-HR

Pack de cores
Jantes em liga leve

Bancos em pele
Proteção inferior

Degraus e estribos laterais

INOVAÇÃO
Navegação multimédia 

Entretenimento

UTILIDADE 
Conforto e conveniência  

Transporte e utilidade
Proteção 

SEGURANÇA E CONFIANÇA
Segurança

Cadeiras de criança 
Toyota Care
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 Sport pack

 Saia lateral

 Saia frontal

 Saia traseira

Extremidades defi nidas, contornos talhados e linhas aerodinâmicas 
fl uidas e lineares. O Toyota C-HR não tem nada de passivo 

nem de monótono. O pack desportivo e as saias 
desportivas, com linhas marcantes, enfatizam 

ainda mais a sua imagem irreverente.
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 Saia frontal

 Saia traseira

Extremidades defi nidas, contornos talhados e linhas aerodinâmicas 
fl uidas e lineares. O Toyota C-HR não tem nada de passivo 

nem de monótono. O pack desportivo e as saias 
desportivas, com linhas marcantes, enfatizam 

ainda mais a sua imagem irreverente.
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 SUV pack

A sua imagem é marcadamente vigorosa.

Os degraus laterais e as proteções 
contribuem para um aspeto robusto. 

As jantes em liga leve em Matte 
Black estão disponíveis como 

opcional. O Toyota C-HR, 
com o SUV pack, refl ete 

o seu estilo de vida 
no seu sentido 

mais pleno.

 Proteção inferior traseira

 Degraus laterais

 Grelha frontal 
com proteção inferior integrada
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  Degrau lateral

 Grelha frontal 
com proteção inferior 

integrada
 Jantes em liga leve de 18" em Matte Black (10 raios duplos)

(opcional)
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Guarnição frontal cromada

Frisos laterais 
inferiores cromados
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 Chrome pack

Chrome pack

Guarnição cromada
da mala (inferior)

 Frisos laterais inferiores cromados

Linear e elegante. Subtil e distintivo.
O Chrome pack potencia o design frontal, 

lateral e traseiro do C-HR, 
acrescentando sofi sticação

e conferindo um toque de estilo 
inquestionável.
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 Pack Autocolantes em azul Centro estrela para jante em liga leve

10



O foco da 
personalização

de um automóvel 
centra-se no condutor(a)

e na forma como ele(a) encara 
a vida.

O Toyota C-HR é uma forma de se 
expressar em movimento. Por isso, tem

à sua disposição jogos de cores para o exterior, 
com um conjunto de autocolantes e centros

de jantes, em azul ou vermelho.

Personalize o seu Toyota C-HR

 Pack Autocolantes  em vermelho 
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Colour Pack

Cinza 
Extreme 
(1K0)

Branco 
(O58)

Castanho 
Escuro 
Mica
(4U3)

Vermelho 
Tokyo 
(3T3)

Verde
Lima

Azul
Nébua 
(8X2)

Guarnição frontal 

Contorno dos faróis
de nevoeiro

Centro estrela para jante
em liga leve

Capa dos espelhos
retrovisores

Frisos laterais inferiores

Guarnição inferior da mala
(inferior)

A escolha da cor é um compromisso emocional. Simboliza o que sente e como quer
ser visto(a) pelos outros. Ao personalizar o seu Toyota C-HR, expressa

o seu eu interior com uma combinação de acessórios
do seu gosto, disponíveis numa variedade

de cores vibrantes.
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Personalização com cor
Cinza 
Extreme 
(1K0)

Branco 
(O58)

Castanho 
Escuro 
Mica
(4U3)

Vermelho 
Tokyo 
(3T3)

Verde
Lima

Azul
Nébua 
(8X2)

Guarnição frontal 

Contorno dos faróis
de nevoeiro

Centro estrela para jante
em liga leve

Capa dos espelhos
retrovisores

Frisos laterais inferiores

Guarnição inferior da mala
(inferior)
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Personalização com cor

Guarnição
frontal 

Centro estrela para 
jante em liga leve 

 Frisos 
laterais 
inferiores

Capa dos espelhos 
retrovisores

Contorno dos faróis
de nevoeiro

Guarnição
da mala 
(inferior)

+



Colour Pack

Capa dos espelhos re
tro

visore
s em Casta

nho Escuro
 M

ica

Guarnição frontal em Castanho Escuro Mica

Fris
os la

te
ra

is in
fe

rio
re

s em Casta
nho Escuro

 M
ica

Conto
rn

o dos fa
ró

is de nevoeiro
 em Casta

nho Escuro
 M

ica
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       Verde Lima

Guarnição da mala (inferior)

em Castanho Escuro Mica
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Colour Pack

Capa dos espelhos re
tro

visore
s em Cinza Extre

me

Guarnição frontal em Cinza Extreme

Fris
os la

te
ra

is in
fe

rio
re

s em Cinza Extre
me

Conto
rn

o dos fa
ró

is de nevoeiro
 em Cinza Extre

me

Branco

Capa dos espelhos re
tro

visore
s em Cinza Extre

me

Branco

Guarnição da mala (inferior)

em Cinza Extreme
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Branco
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 Proteção  lateral

 Proteção
para-choques frontal
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 Estilo

 Guarnição da mala 
(superior)

 Estribos laterais

Estilo

Guarnição da mala 
(superior)
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Com o logotipo Toyota, 
os 5 centros de jantes 

disponíveis contribuem 
para uma beleza 

cativante
e complementam

o estilo único que 
caracteriza o 

seu Toyota 
C-HR.

A gama de jantes em liga leve possui um design 
contemporâneo, que personifi ca ainda mais

o carácter distinto do C-HR. Mas quais
as jantes mais adequadas para o seu 

C-HR? Os contornos esculpidos 
das jantes são destacados pelas 

cores, permitindo explorar 
ainda mais a sua 

criatividade.

h

g

a Jantes em liga leve de 17” em Silver
b Jantes em liga leve de 17” em

        machined antracite
c Jantes em liga leve de 17” em Matte Black

d Jantes em liga leve de 17” em machined Black

e Jantes em liga leve de 18” em machined Black
             (10 raios duplos) 

f Jantes em liga leve de 18” em Matte Black (10 raios duplos) 
g Jantes em liga leve de 18” em Glossy Silver (10 raios duplos) 

h Jantes em liga leve de 18” em Matte Black (5 raios duplos)

Os 
centros de 

jantes estão 
disponíveis em 3 

cores: Glossy Black, 
Matte Black e Glossy 

Silver.

Jantes em lig
a leveg

h
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Para um interior luxuoso não há nada que se compare
a acabamentos em pele genuína. A imagem

que transmite corresponde à sensação que 
proporciona e constitui uma mais-valia 

em termos de conforto para todo
o tipo de viagens, quer sejam 

curtas (dentro da cidade), 
quer sejam longas

(em autoestrada).

Pele em preto Pele em preto/cinza Pele em preto/púrpura
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Bancos em pele
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Pele bege/castanho alcaçuz Pele em Alcântara® perfurada em preto
com costas em azul

Os interiores em pele estão disponíveis nas opções premium e standard. Os interiores 
Premium são feitos exclusivamente em pele genuína. Os interiores Standard

combinam pele natural (parte da frente) com pele sintética.
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O sistema multimédia Toyota Touch® 2 permite-lhe ter 
acesso a um mundo de informação e entretenimento. Tudo é 

exibido num ecrã tátil a cores, em gráfi cos dinâmicos. Com simples 
movimentos, pode aceder a todas as informações e funcionalidades. 

Adquira o módulo Toyota Touch® 2 com Sistema de Navegação GO e 
poderá também usufruir de um mapa de navegação Europeu. Este módulo, 

inclui ainda outras funcionalidades, tais como mapas de cidades 3D*, 
reconhecimento por voz*, escrita por voz* e 3 anos de 

atualizações dos mapas gratuitas.

Navegação multimédia

 Google Street View™

O Google Street View™ 
permite-lhe visualizar a sua 

localização atual ou o seu destino, bem 
como a informação meteorológica ou de 

estacionamento da área que está a visitar.

Navegação melhorada

A navegação está facilitada com funcionalidades mais práticas
do ponto de vista do utilizador, incluindo reconhecimento por voz*, 

mapas 3D*, informação de trânsito em tempo real e aplicações específi cas 
para o condutor.

Para continuar a 
sua experiência de 
navegação, efetue 

a leitura deste 
código QR.

* As funcionalidades Wi-Fi, Controlo por voz, Escrita por Voz
e Mapas 3D estão apenas disponíveis no sistema GO Plus. 27



2

1

4

3

28



Siste
ma de Entre

te
nim

ento
 Traseiro

 

 Suporte 
ajustável 
para tablet 
Encaixando 
perfeitamente 
no encosto de 
cabeça, cria uma 
base estável para 
poder utilizar qualquer 
tipo de tablet. Pode 
ajustá-lo à dimensão do 
tablet para os formatos de 
fotografi a e paisagem, bem 
como incliná-lo para facilitar
a visualização.

 Ganchos para casacos
Concebido para permitir que um 

casaco fi que pendurado atrás
do banco dianteiro sem

fi car enrugado.

4.  Toyota 4G Hotspot
(disponível em novembro 2017)
Permite conectar até 10 dispositivos 
Wi-Fi em simultâneo, incluindo o Toyota 
Touch® 2 com Sistema de Navegação 
Go Plus, telemóveis, tablets e PCs. 
Ajusta-se perfeitamente ao seu Toyota 
e liga-se diretamente à bateria, sem 
necessitar de cabos para ter uma fonte 
de alimentação constante.

-  Especifi camente concebido para ser 
utilizado dentro do veículo.

-  Antena dupla de elevada velocidade 
que melhora a receção e minimiza 
problemas de doppler.

- Não é necessário ter um cartão SIM.
-  Interface à internet de fácil utilização 

para personalizar funções, tais como 
as defi nições da ligação.

-  De fácil utilização com um interruptor 
“on/off ” e díodos coloridos para 
informar sobre o estado e atividade.

-  Sem problemas técnicos associados à 
utilização de um smartphone como um 
hotspot e de acordo com as restrições 
impostas pelos prestadores de 
serviços de internet.

- Coberto pela garantia Toyota.

1.  Leitor de DVD portátil
Leitor de DVD portátil, que pode 
também ser utilizado em casa com
um adaptador. Ecrã de 7”, 
compatibilidade com multimédia, 
ranhuras para USB e cartões SD
e entrada AV para smartphone.

2.  Auscultadores sem fi os 
Stereo de elevada qualidade, com 
controlo de volume independente. Os 
auriculares desligam automaticamente 
para poupar a bateria quando não 
recebem nenhum sinal durante um 
determinado período de tempo.

3.  Suporte para iPad®

Uma base estável para que os 
passageiros possam utilizar o seu
iPad® enquanto viajam. Também 
disponível com um adaptador
opcional para iPad Air®.

Um sistema modular com uma base para dispositivos móveis que 
encaixa no encosto do banco da frente do seu C-HR, por forma 
a facilitar a utilização de sistemas de entretenimento.

Por exemplo, em saídas familiares, pode utilizar
a base para tecnologias de entretenimento, tais 
como o leitor de DVD portátil ou suporte para 
um iPad®. O suporte tem ainda outras 
funcionalidades, pois pode integrar um 
gancho para casacos no espaço 
vazio para manter o seu casaco 
direito. Disponível para um 
banco ou ambos os 
bancos dianteiros.  
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Iluminação
interior azul
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As pessoas são 
diferentes.

A gama de acessórios Toyota 
C-HR reconhece essa 

individualidade e, por isso mesmo, 
disponibiliza funcionalidades extra para 

maior conforto e conveniência. Cada escolha
é personalizada para combinar estilo, forma

e função.

Conforto

Caixa de refrigeração e aquecimento

Cinzeiro

Cai
xa

 d
e a

rr
um

aç
ão

Aquecimento dos bancos dianteiros
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Transporte e utilidade

O Toyota C-HR é uma inspiração. Trata-se de 
um automóvel para a cidade, mas também 

para aquelas férias tão merecidas.
Os acessórios de transporte Toyota 

permitem-lhe transportar tudo 
o que quiser levar consigo.

Rede de carga vertical
Caixa de bagagem

Suporte para bicicletas no tejadilho
Barras de tejadilho

Gancho de reboque
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Transporte e utilidade

Suporte traseiro
para bicicletas

 Barras de tejadilho com 
suportes para

ski & snowboard

Gancho de reboque
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Os acessórios interiores e exteriores Toyota ajudam 
a preservar a qualidade e a excelente 

performance do seu Toyota C-HR. A gama
de acessórios também disponibiliza uma 

linha de produtos que confere uma 
proteção extra contra todo

o tipo de desgaste, riscos
e arranhões que 

normalmente 
acontecem.

Tapete em tecido

Defl etor do capot

Proteção da bagageira

Proteção
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Proteção

 Proteção do para-choques 
traseiro em aço inoxidável*Kit de proteção 

para-choques

 Para-ventos

 Palas para-lamas

* Também disponível em plástico preto.
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 Fêmeas de segurança
O perfi l arredondado
e o código exclusivo ajudam
a proteger as suas jantes.

Sistema de ajuda ao estacionamento 
Mesmo num veículo de tão fácil manobrabilidade como o Toyota C-HR, quando o espaço para 
estacionamento é pequeno, vai perceber que a orientação dada pelo sistema de ajuda ao 
estacionamento o auxiliará por forma a evitar arranhões acidentais. Os sensores ultrassónicos
no para-choques frontal e/ou traseiro estão associados a avisos sonoros que se tornam cada
vez mais frequentes à medida que se aproxima de um obstáculo. 

 Segurança
Esteja seguro, esteja preparado. Os sensores de estacionamento vão auxiliar 
as suas manobras, especialmente para espaços mais curtos, aumentando
a sua segurança e confi ança.

 Sensores de estacionamento 
dianteiros e traseiros
Os sensores são pintados
à cor do para-choques
do veículo.

 Interruptores
de cancelamento
Os interruptores no tablier 
permitem-lhe desligar
os avisos sonoros de auxílio
ao estacionamento.
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 Cadeiras para crianças
A gama de cadeiras auto Toyota para transporte de crianças oferece-lhe uma opção específi ca
para cada grupo de idade. Nada foi deixado ao acaso; os pontos de fi xação são seguros, os tecidos
são resistentes e o design proporciona segurança e conforto. 

 Baby-Safe Plus e Base Baby-Safe Plus
Indicada para crianças até 13 kg (12/15 meses).

Características
- 5 pontos de fi xação, com um ajuste de tração.
- Proteção contra o impacto lateral com profundidade e laterais
 suavemente acolchoadas.
- Indicador para confi rmar se o assento e o suporte de pé foram 
 corretamente instalados.
- Encosto de cabeça acolchoado com almofada integral para
 uma posição de sono natural.
- Alça com 3 posições.
Base Baby-Safe Plus (disponível em separado)
- Cadeira Baby-Safe Plus simplesmente encaixa na base.
- Suporte de pé para uma estabilidade extra.
- Dobra-se para economizar espaço de armazenamento.
-  Basta pressionar o botão na frente da base para libertar

o Baby-Safe Plus de forma rápida.

 Duo Plus
Indicada para crianças com peso de 9 a 18 kg (8 meses a 4 anos).

Características
- Sistema de fi xação que reduz o movimento da criança para a frente.
- 5 pontos de fi xação, com ajuste de tração.
- Proteção contra o impacto lateral com profundidade e laterais
 suavemente acolchoadas.
- Indicadores que confi rmam se os ganchos ISOFIX estão
 bem encaixados.
- Braços ISOFIX retraem-se para uma instalação segura e para  
 uma utilização facilitada.
- Almofada de peito para maior conforto da criança.
- Altura do encosto de cabeça regulável e cinto ajustável com
 apenas uma mão.
- 3 posições reclináveis. O assento pode ser ajustado sem   
 perturbar a criança.
- Capa almofadada lavável.
- Canais de ventilação traseiros para ajudarem na circulação do ar.

 Kid e Kidfi x
Ajustável em altura para crianças com peso de 15 até 36 kg
(4 a 12 anos).

Características
- Fácil acesso ao cinto de segurança.
- Guias dos cintos de segurança que permitem posicionar  
 corretamente o cinto sobre a criança.
- Encosto do banco ajustável, permitindo a sua instalação numa  
 ampla gama de viaturas. 
- Altura do encosto de cabeça ajustável para 11 posições.
- Capa lavável.
- Extremidade extensível que permite reclinar a posição
 da cadeirinha.
- Banco e encosto do banco separados para fácil armazenamento.
Kidfi x (características acima indicadas, mas também inclui:)
- Indicadores que confi rmam que os ganchos de fi xação ISOFIT  
 estão devidamente presos.
- Várias posições reclináveis quando a cadeirinha está presa
 com ISOFIT.
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 Tecido ProTect*
Um revestimento resistente ainda que 
invisível para bancos em tecido e para os 
tapetes. É hipoalergénico e permite limpar
a sujidade sem manchar.

 Jantes em liga leve ProTect*

O revestimento à base de silíco ProTect protege 
as superfícies em liga leve de marcas e sujidade 
provocadas pela poeira da travagem, condições 
da estrada e condições meteorológicas.

 Carroçaria ProTect*

Ajuda a manter a aparência da pintura exterior 
e dos vidros laterais selando as superfícies 
com um revestimento cerâmico duro invisível.

Tinta para retoques, lápis e spray 
A forma rápida e fácil de cobrir 
pequenos arranhões.

* O Toyota Protect requer uma aplicação profi ssional por técnicos especializados Toyota. Para mais informações, contacte a sua ofi cina Toyota. 

Triângulo sinalizador 
Um requisito legal em muitos 
países europeus. O triângulo é um 
aviso para os outros condutores 
caso tenha de se manter 
imobilizado na estrada.

Triângulo sinalizador 

 Toyota Care
Os produtos genuínos Toyota, para a prevenção e limpeza, são produzidos atendendo aos
elevados padrões de qualidade da marca e vão ajudá-lo a manter o seu Toyota como novo. 

Colete refl etor  
Essencial para estar preparado para 
algo inesperado. Ver e ser visto é uma 
regra de ouro em termos de segurança 
pessoal.

Kit de primeiros socorros
Tudo o que é necessário para 
tratar ferimentos ligeiros 
devidamente organizado 
num estojo de transporte.

Kit de segurança
A certeza que tem o triângulo de sinalização, 
kit de primeiros socorros e colete refl etor 
dentro de uma caixa de transporte de fácil 
utilização.

Com uma qualidade elevada, os produtos 
genuínos para manutenção do seu Toyota vão 
ajudá-lo a manter o seu veículo como novo.
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A aparência e as especifi cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade dos produtos deve ser verifi cada junto da rede local de vendas Toyota. É proibida
a reprodução de parte desta publicação sem autorização escrita prévia da Toyota Motor Europe. Nota: os veículos e os acessórios ilustrados e as especifi cações detalhadas nesta
brochura podem variar de acordo com os modelos e equipamento disponíveis na sua área. As cores dos itens impressos nesta brochura estão sujeitas às limitações das técnicas
de impressão e podem diferir das cores reais. A disponibilidade para leitura dos códigos QR® apresentados nesta brochura pode diferir de acordo com o método de leitura utilizado.
A Toyota não pode ser responsabilizada caso o seu dispositivo não consiga ler nenhum código QR®.
© 2015 Publicado por Toyota Motor Europe.

Para continuar a 
sua experiência, 
efetue a leitura 
deste código QR.
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