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NO SEU
ESTILO DE VIDA
A condução do novo Prius coloca-o na vanguarda do design 
híbrido, da tecnologia, da eficiência e da inovação. Na gama 
de acessórios do novo Prius, vai encontrar várias opções que 
lhe permitem tornar a sua vida mais fácil – desde redes para 
carga, proteção da bagageira, tapetes e até revestimentos 
cromados ou cadeiras para crianças. Personalize o seu Toyota 
à medida do seu estilo de vida.

Introdução

INSPIRADO

O novo Prius significa “aventura”. Jantes 16’’, com 5 raios e 
acabamento silver enfatizam a elegância, enquanto as barras de 
tejadilho e o suporte de bicicleta para tejadilho* acrescentam 
segurança e flexibilidade extra ao transporte. Os sonhos 
podem-se tornar realidade! 

*Bicicleta não incluída 3
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Chrome pack 
Os acabamentos em cromado tornam-no mais apelativo, adicionam 
elegância, individualidade e realçam os contornos definidos do seu 
novo Prius.

Black styling pack 
Uma gama de acessórios, com acabamento brilhante piano 
black, combinados num pack de personalização, que confere ao 
seu Prius um aspeto sofisticado e urbano.
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1. Frisos laterais inferiores 
em cromado 
Realçam as linhas laterais do 
seu Prius.

2. Contorno dos faróis de 
nevoeiro  em cromado 
Uma moldura esculpida que 
confere ao seu Prius um 
pormenor de elegância.

3. Friso traseiro inferior do 
para-choques em cromado 
Confere um design sofisticado 
ao para-choques traseiro, 
realçando a individualidade do 
seu Prius.

1. Frisos laterais inferiores 
em piano black
Realçam as linhas laterais 
marcantes do seu Prius.

2. Aplicações para jantes em 
preto brilhante 
Distinta aplicação em preto 
brilhante, que acrescenta um 
detalhe diferenciador às 
jantes do Prius.

3. Contorno dos faróis de 
nevoeiro em piano black  
Uma moldura esculpida que 
confere ao seu Prius um 
pormenor em z .

4. Friso traseiro inferior do 
para-choques em piano black 
Confere um design sofisticado 
ao para-choques traseiro do 
seu Prius.
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Packs de Acessórios

1. Frisos laterais inferiores 
em piano black 
Realçam as linhas laterais 
marcantes do seu Prius.

2. Rodapés das embaladeiras 
Este acessório Toyota 
acrescenta estilo e proteção. 
Complementando a qualidade 
elevada do interior, protege 
ainda a pintura da utilização 
diária.

3. Estofos em pele  
Fabricados em pele de 
qualidade superior, confere 
um estilo único e luxuoso.

4. Capa para consola central 
Com um acabamento em pele 
preta para complementar o 
design elegante do habitáculo.

Style pack  
A verdadeira elegância está nos pormenores.  
Os acessórios genuínos Toyota oferecem opções para 
personalizar a sua experiência Prius, permitindo-lhe adaptar o 
seu Prius ao seu estilo.

Os acessórios de cada pack 
estão disponíveis 
individualmente. Contacte o 
seu Concessionário Toyota 
para obter mais detalhes.

1
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Business pack 
O Business Pack fornece níveis superiores de comunicação, de 
produtividade e de flexibilidade através das combinações de 
navegação e Wi-Fi móvel potenciando o sistema Toyota Touch® 2 
já integrado.

1

2

3

4

1. Toyota Hotspot 
Permite o acesso à internet, 
transformando o Prius num 
hotspot móvel.

 (Disponível em 2017)

2. Toyota Touch® 2 com 
sistema de navegação Go 
A atualização do sistema 
Toyota Touch® 2 adiciona 
navegação, serviços online e 
muito mais.

3. Estofos em pele  
Fabricados em pele de 
qualidade superior, confere 
um estilo único e luxuoso.

4. Aquecimento dos bancos 
dianteiros 
Um calor reconfortante dos 
bancos para aquelas noites 
mais frias e manhãs geladas. 
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Packs de Acessórios

1. Gancho que reboque 
destacável horizontal 
Permite o transporte seguro de 
carga adicional, bem como a 
instalação do suporte para 
bicicletas. Pode ser removido 
quando não é necessário.

2. Suporte traseiro de 
bicicletas 
Permite  o transporte de 1 ou 2 
bicicletas com segurança e é 
facilmente instalado em 
qualquer gancho de reboque 
Toyota.

3. Saco para suporte de 
bicicleta traseiro 
Robusto, fabricado 
especialmente para arrumar ou 
transportar o suporte de 
bicicleta traseiro dobrável 
quando for removido do 
veículo.

4. Palas para-lamas 
Especificamente desenhadas 
para reduzir a projeção de 
salpicos de água, lama e pedras. 
Disponível para a frente e 
traseira.

5. Proteção da bagageira 
Acabamento resistente e 
antiderrapante que evita o 
deslize de objetos durante as 
viagens.

Travel pack 
O novo Prius é o primeiro híbrido com uma capacidade de carga 
que excede os 700kg. Este pack de acessórios proporciona uma 
maior flexibilidade de carga, que lhe permite transportar a família 
de forma cómoda e segura.

3
2

1

Os acessórios de cada pack 
estão disponíveis 
individualmente. Contacte o 
seu Concessionário Toyota 
para obter mais detalhes.
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Contorno dos faróis de nevoeiro
O verdadeiro estilo está nos pormenores. O contorno adiciona 
um detalhe brilhante aos faróis de nevoeiro. Disponível em 
cromado e em piano black.

Friso traseiro inferior do para-choques
O friso acrescenta um detalhe enaltecedor ao design traseiro 
inferior do para-choques do seu novo Prius. Disponível em 
cromado e em piano black.

Frisos laterais inferiores
Os contornos integram harmoniosamente as laterais do seu Prius 
concedendo uma aparência única de individualidade e sofisticação. 
Disponível em cromado e em piano black.
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Estilo Exterior

Jante 15”,
10 raios duplos, hyper black.

Jante 16” 
5 raios, silver.

Fêmeas de segurança 
Produzidas em metal 
endurecido com um perfil 
arredondado e chave 
codificada para ajudar a 
proteger as jantes do seu Prius. 
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Saco para barras de 
tejadilho
Protege as barras de tejadilho 
contra poeiras e riscos 
quando são retiradas do 
veículo para arrumação.

Barras de tejadilho
O design levez e robusto das barras de tejadilho com formato 
aerodinânico que permite reduzir o ruído do vento. As capas de 
proteção colocadas no sistema de fecho confere um acabamento 
elegante. De fácil instalação, uso e armazenamento.
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Transporte Exterior

Suportes para esquis e snowboardCaixas para esquis Caixa de bagagem

18.2cm

60.8cm

18.2cm

12.5cm

12.5cm

80.8cm

Thule Pacific 700 – cinzento prateado

Suporte de tamanho médio  

Suporte de tamanho grande

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.

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
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 muti-ponto de alta segurança.
- A chave só pode ser retirada se todos os fechos estiverem  
 devidamente bloqueados.
- À medida das barras de tejadilho Toyota.
- Cintas internas para fixação da carga.
- Fabricada em plástico ABS resistente aos raios UV 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  
partir à aventura. Estes assentam nas barras de tejadilho Toyota e 
nas barras transversais Toyota.

A escolha certa para férias
Para transporte de roupa, equipamento e brinquedos; 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.
- Cintas internas para fixação da carga.
- Fabricada em ABS resistente aos raios UV para evitar
 a descoloração.

4 pares de skis ou 2 snowboards

6 pares de skis ou 4 snowboards

Suporte de ski e snowboard largos 

Thule Motion 800 – preto brilhante (também disponível em cor 
cinzento brilhante)

Thule Pacific 200 – cinzento metalizado
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Suportes para bicicletas

Suporte de bicicletas 
dobrável  
Desenhado para dobrar 
facilmente durante a instalação, 
transporte e arrumação. 
Transporta 1 ou 2 bicicletas, 
contém fecho de segurança, 
luzes e chapa de matrícula.

Saco para suporte de 
bicicletas dobrável 
Robusto, fabricado 
especialmente para arrumar 
ou transportar o suporte de 
bicicleta traseiro dobrável 
quando for removido do 
veículo.

Principais Características:

Capacidade carga (bicicletas)

Capacidade máxima carga (kg)

Dimensões LxA (cm)

Peso por unidade (kg)

Dimensão fixação quadro (mm)

Sistema de fixação ao veículo 

Tomada / Luzes traseiras

Segurança

 

Cumpre normas acidente em cidade

Vários

1

15

159 x 29

4.4

20 - 80

Fixação do quadro às barras de tejadilho / barra transversal

-

Bloqueios da bicicleta ao suporte

Bloqueios do suporte ao veículo

-

Sim

Plástico resistente aos raios UV. Encaixe da roda até 5,6 cm de largura.

2

60

123 x 61

16.9

22 - 80

Fixação a qualquer gancho de reboque Toyota

2

36

105x 58

14

22 - 70

Fixação a qualquer gancho de reboque Toyota

Suportes de bicicletas de tejadilho 
Os suportes de bicicleta Toyota são robustos e leves e permitem 
uma  fácil e rápida instalação nas barras de tejadilho. Os apertos 
das rodas são resistentes e o encaixe que bloqueia o quadro 
permite um ajuste da altura no tejadilho. Versões disponíveis 
para colocação no lado esquerdo ou direito do veículo.

Suportes de bicicletas traseiros 
A Toyota disponibiliza duas opções de suporte de bicicleta traseiro, permitindo transporte de 1 ou 2 
bicicletas em segurança. São facilmente instalados em qualquer gancho de reboque Toyota e 
permitem uma fácil colocação e remoção das bicicletas.

Suporte de bicicleta traseiro Suporte de bicicleta traseiro dobrável

13 polos

Bloqueios da bicicleta ao suporte

Bloqueios do suporte ao veículo

Compatível com sistema de fecho

Sim

Máx. peso/ unid.: 20 kg. Fixação de bicicleta com discos de travão. Inclinável para fácil acesso à bagageira.
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Transporte Exterior

Ganchos de reboque Kit de instalação - Ganchos de reboque Adaptadores de tomada

O novo Prius é o primeiro híbrido com uma capacidade de 
reboque superior 700 Kg. Os ganchos de reboque da Toyota 
estão disponíveis com esfera de reboque fixa ou amovível e 
permitem usufruir de uma elevada capacidade de reboque ou a 
instalação de suportes de bicicletas traseiros. 

Características 
- Capacidade de reboque de 725 kg. O gancho de reboque é 
dimensionado para a capacidade máxima do veículo. 
- Fornecido com uma proteção da esfera com o logo Toyota. 
- Todos os ganchos de reboque Toyota podem ser utilizados com os 
suportes de bicicleta traseiros. 
- O engate de reboque amovível é fornecido com uma proteção 
plástica para colocar no veículo, aquando da remoção do gancho. 
- A remoção e colocação do gancho amovível é efetuada por meio 
de um botão rotativo com um fecho de segurança.

A sua segurança e a do seu Toyota é ponto de honra na instalação
elétrica do gancho de reboque. Desenhada especificamente para
o Prius, de modo a integrar o sistema de luzes do veículo com as 
luzes de um atrelado.

Características 
- O kit de instalação elétrica tem circuito independente e um
 módulo de fusíveis para eliminar a possibilidade de sobrecarga
 na instalação elétrica do veículo.  
- O módulo de fusíveis previne que uma eventual falha no circuito 
  elétrico do atrelado afete o circuito elétrico da viatura. Os 
 indicadores de mudança de direção do veículo continuam a 
 funcionar, em caso de falha do mesmo sistema, no atrelado. 
- Os especialistas da Toyota definiram a passagem da instalação
 elétrica de modo a evitar contato com peças móveis, fontes de
 calor, superfícies irregulares e arestas cortantes.  
- Não existem cabos mal fixados que possam ficar pendurados e
 interferir com obstáculos na estrada ou com a utilização da
   bagageira. 
- O kit de instalação elétrica possui reforços estrategicamente 
 colocados de modo a evitar danos acidentais e, consequentemente, 
 evitar o risco de incêndio por curto-circuito. 
- Disponível com ficha de ligação de 7 ou 13 polos.

Se tiver um atrelado ou suporte de bicicleta traseiro, ou se 
desejar alugar um atrelado durante uma viagem ao estrangeiro, é 
possível que encontre tomadas incompatíveis com o seu Prius. 
No entanto, os adaptadores de tomada Toyota resolvem este 
problema facilmente.

Os adaptadores de tomada Toyota permitem conectar o atrelado 
ou os suportes de bicicleta traseiros ao Prius, mesmo que as 
tomadas não sejam compatíveis. Disponível em três versões:

- de 7 polos a 13 polos. 
- de 13 polos a 7 polos.  
- de 13 polos a 12N-12S tomada dupla.
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Imagine o seu novo Prius equipado com acessórios à medida do 
seu estilo de vida. Tem à sua disposição Kit de proteção de 
para-choques, frisos laterais que protegem contra pequenos 
riscos e as jantes 16’’ 5 raios adicionam um toque de elegância e 
individualidade.
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Proteção Exterior

Proteção de para-choques traseiro em alumínio 
Concebida em alumínio resistente para proteger a pintura quando carrega e descarrega a bagageira.

Proteção do para-choques traseiro em plástico preto   
Concebida em plástico preto resistente para proteger a pintura do para-choques traseiro contra 
riscos nas operações de carga e descarga da bagageira.

Película de proteção do para-choques 
Película autocolante transparente resistente desenhada à medida do para-choques traseiro.
Protege a pintura contra riscos durante a carga e descarga da bagageira.
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Palas para-lamas
Especificamente desenhadas para reduzir a projeção de salpicos 
de água, lama e pedras. Disponível para a frente e traseira.

Defletor de capot
Integrado ao longo da borda do capot, permite desviar água, 
lama ou pedras do para-brisas. Disponível numa distinta cor 
escura.

Para-ventos 
Com um design aerodinâmico que permite reduzir o ruído do 
vento e turbulência quando conduz com as janelas abertas. 
Disponível para as janelas frontais e traseiras.

Película de proteção dos puxadores das portas
Quase invisível, mas muito resistente, protege esta área da porta, 
de riscos causados por luvas, anéis e chaves.

Frisos laterais
Protegem os painéis laterais da carroçaria de pequenos danos. 
Disponíveis em preto. Possibilidade de pintar à cor da carroçaria.

Conjuto de proteção do para-choques
Colocados estrategicamente nos para-choques dianteiro e 
traseiro de forma a proteger contra pequenos danos. Disponível 
em preto. Possibilidade de pintar à cor da carroçaria.

16



Proteção Exterior

1. 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 climatéricas adversas.

2. Touch-up paint, aerosol 
Uma vasta gama de cores standard Toyota em spray permite uma 
rápida reparação de pequenos danos na pintura.

3. 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.
4. Touch-up paint, sticks  
Sem sujar, permite uma rápida reparação de pequenos danos na 
pintura. Disponível na vasta gama de cores Toyota.

1

3

2

4

*Toyota Protect requer a aplicação profissional por um especialista Toyota. Para 
mais detalhes consulte o seu Concessionário ou Reparador Toyota Autorizado.
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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 ajuda ao 
estacionamento. Ideal para evitar riscos acidentais.

Dependendo das especificações do Prius, é possível instalar sensores 
dianteiros, traseiros ou dianteiros e traseiros. Estes sensores estão 
ligados ao interior através de um sistema de sinais sonoros que 
aumentam a frenquência conforme se aproxima de um obstáculo. 
Pode desligar os avisos de estacionamento quando estes não 
forem necessários.

Botão ON/OFF para sensores 
de estacionamento
Pode desligar os avisos de 
estacionamento frontais e/ou 
traseiros quando estes não 
forem necessários.

Sensores de estacionamento
Os sensores de 
estacionamento foram 
especialmente desenhados 
para encaixar na perfeição no 
para-choques do seu Prius de 
uma forma discreta.
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Segurança Exterior

1. Triângulo 
O triângulo sinaliza, de forma segura, a outros condutores, caso 
tenha de imobilizar o veículo na via pública.

2. 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.

3. Kit de primeiros socorros 
O necessário para tratar pequenas feridas, contido numa bolsa 
de fácil transporte.

4. Kit de segurança 
Inclui triângulo de sinalização, kit de primeiros socorros e colete 
refletor dentro de uma caixa transportável.

Kit de válvulas (TPMS) - Sistema indicador de pressão dos pneus
Mesmo o mais cuidadoso dos condutores corre o risco de ter um 
furo num pneu 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.

1

3

2

4
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Novo Sistema de Multimédia Toyota Touch® 2
O tempo parece curto quando preparamos uma viagem. Há sempre uma lista infindável de objetos e tarefas a não 
esquecer. Mas avancemos para o mundo digital - onde transportamos menos, mas temos acesso a mais - o novo e intuitivo 
sistema multimédia Toyota Touch® 2 acaba de chegar para lhe proporcionar viagens ainda mais agradáveis. O sistema de 
navegação Go, quando adicionado a este sistema multimédia, dispõe ainda de 3 anos de atualizações de mapas gratuitas e 
serviços online.

Com a oferta de 3 anos de atualizações dos mapas e serviços online, irá beneficiar de aplicações gratuitas, incluindo informação 
de trânsito em tempo real da Tom Tom, notificação de radares móveis*, estações de serviço, estacionamento e informação 
meteorológica assim como outras aplicações para poder desfrutar de uma condução mais tranquila nos próximos anos.

TRAFFIC

Multimédia

Toyota Touch® 2 

Faça as suas viagens  
com prazer 
O Sistema áudio avançado do 
Toyota Touch® 2 permite-lhe 
apreciar a sua música favorita 
com a máxima qualidade, 
visualizar a capa do álbum, o 
nome artista e a informação 
da faixa que está a tocar, tudo 
isto via ligação Bluetooth®.

Toyota Touch® 2 com sistema 
de navegação Go 
Função de navegação 
melhorada com mapas em 2D 
ou 3D, serviços em tempo real 
e uma vasta gama de 
aplicações com menus mais 
intuitivos.

Navegação contínua 
Tal como faria se estivesse em 
casa ou no trabalho, o Google 
Street View™ no Toyota 
Touch® 2 com sistema de 
navegação Go apresenta-lhe 
uma imagem do local onde se 
encontra ou do local de destino 
e permite-lhe saber como está 
o tempo ou identificar zonas 
de estacionamento.

Sistema de navegação
A atualização da informação 
do trânsito em tempo real* 
alerta para a existência de 
congestão de tráfego
no itinerário planeado.  
O sistema calcula um 
itinerário alternativo para 
evitar atrasos desnecessários.

Reconhecimento por voz 
O reconhecimento por voz 
permite-lhe iniciar e controlar 
aplicações, iniciar a navegação 
e interagir com a aplicação Siri 
Eyes Free da Apple com 
facilidade.

Navegação automática 
A nova função de navegação 
automática permite-lhe 
inserir até quatro destinos, 
para cada dia da semana. 
Quando é tomado um dos 
caminhos, o respetivo destino 
programado é ativado e a rota 
é traçada.

Escrita por voz 
Ao pressionar o botão de 
reconhecimento de voz no 
volante, permite-lhe acesso 
direto à função Siri. Assim, 
enquanto conduz, o comando 
de voz lê em voz alta as 
mensagens do telemóvel.

* TOM TOM real-time traffic

* Quando aplicável.

Um menu atualizado e  
mais intuitivo 
Um novo e melhorado ecrã e 
design do ecrã que, 
juntamente com uma 
disposição mais simples da 
informação, torna o sistema 
mais intuitivo e agradável  
de usar.

Toyota Touch® 2 com sistema de navegação Go
Todas as soluções que necessita para viajar pela Europa.
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Sistema de Entretenimento Toyota 
Integrado nas costas dos bancos do seu Toyota, oferece múltiplas 
soluções para manter os seus passageiros ocupados. Com 
diversos suportes multimédia, permite também a ligação a 
consolas de jogos, unidades USB e cartões de memória. 
1. Leitor de DVD 
Leitor de DVD compatível com CD, MP3, MP4, WMA e DivX. Slots 
para USB e cartões SD para aceder a media, vídeo e fotografias.

2. Auscultadores com infravermelhos sem fios   
Os auscultadores têm a função de controlo de volume 
independente e desligam-se automaticamente para poupar a 
bateria quando não é imitido nenhum sinal durante um certo 
período de tempo.

3. Suporte para iPad® 
Encaixa no dispositivo próprio situado na parte de trás do banco 
para providenciar uma base segura para os passageiros 
utilizarem um iPad®.

4. Toyota Hotspot 
(Disponível em 2017) 

Suporte de casacos
Especialmente desenhado para permitir pendurar um casaco na 
parte traseira do banco e assim manter o casaco sem vincos.

Multimédia
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Estofos em pele preta

Estofos em pele preta com 
aplicações em cinza

Estofos em pele preta com 
tubulação e aplicações em cinza

Estofos em pele preta com 
tubulação cinza

Interior 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.

Estilo Interior

25



Conforto Interior

Aquecimento dos bancos dianteiros
O calor reconfortante dos bancos para aquelas noites mais frias e 
manhãs geladas. z

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

Transformador para caixa de refrigeração
Transforma 220V em 12V para que possa utilizar a caixa de 
refrigeração em casa ou em férias.

Caixa de refrigeração e/ou aquecimento Slim
Com capacidade de 7.5 litros e ligação à tomada de 12V existente 
no interior do veículo, permite refrigeração ou aquecimento. 
Permite fixar através do cinto de segurança, no banco traseiro. 

Caixa de refrigeração e/ou aquecimento  
Ideal para uso em saídas mais prolongadas. Com capaciade de 
25 litros e ligação à tomada de 12V, permite a refrigeração ou 
aquecimento de alimentos e bebidas.
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Trasporte Interior

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

Caixa de arrumação dobrável 
Com um design que permite dobrar enquanto não for necessária 
a sua utilização e, quando aberta, providencia  um espaço de 
arrumação com capacidade para 10 kg.

Organizador de bagageira 
Armazenamento perfeito para os extras da viagem, tais como 
garrafas, latas, sapatos e bolsas. Fabricado em material resistente 
e com um design que permite dobrar enquanto não for necessária.
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Tapetes de tecido
Material têxtil macio com o verso em borracha para uma proteção 
adequada. Possui dispositivos específicos de fixação para manter os 
tapetes firmes no seu lugar.

28



Proteção da bagageira
Consiste numa superfície de plástico resistente 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.

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.

Proteção Interior
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Segurança Interior

DELICADO, MAS ROBUSTO
A segurança dos passageiros mais jovens requer cuidados bem pensados. 
Nada é deixado ao acaso com o sistema de segurança Toyota para crianças. 
As fixações são seguras, os tecidos são resistentes e o design oferece 
segurança e conforto. 

Baby-Safe Plus 
Indicada para crianças até 13 kg (12/15 meses)
Características
- 5 Pontos de fixação, com um ajuste de tração.  
-  Proteção contra o impacto lateral com profundidade e laterais 
suavemente acolchoados. 
- Indicador para confirmar: 
· Se o assento está corretamente encaixado. 
· Se o suporte de pé foi instalado corretamente. 
- 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. 
- Necessário 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 fixação que reduz o movimento da criança para a    
 frente. 
- 5 Pontos de fixação, com ajuste de tração. 
- Proteção contra o impacto lateral com profundidade e laterais 
suavemente acolchoados. 
- Indicadores que confirmam se os ganchos ISOFIX estão bem 
encaixados. 
- Braços ISOFIX retraem-se para uma instalação segura e para 
facilitar a utilização. 
- 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.

KidFix
Indicada para crianças com peso de 15 a 36 kg (4 a 12 anos).
Características 
- Fácil acesso ao cinto de segurança. 
- Guias no cinto de segurança que permitem posicionar 
corretamente o cinto sobre a criança. 
- Encosto ajustável que permite a instalação numa ampla gama 
de viaturas. 
- Altura do encosto ajustável para 11 posições. 
- Capa lavável. 
- Múltiplas posições reclináveis para um fácil armazenamento. 
- Fixado com ISOFIX.
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PRIUS. UM ÍCONE HÍBRIDO. OUTRA VEZ.
www.toyota.pt

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 Toyota 
autorizados. 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®. 
© 2016 Publicado pela Toyota Motor Europe

Aponte o seu telemóvel ou câmara web para a 
imagem e inicie uma nova experiência do Prius.
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