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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

A forma mais prática de carregar o seu Toyota elétrico em casa é utilizando uma 
Wallbox genuína Toyota. Os produtos da nossa gama Wallbox adaptam-se 
perfeitamente, permitindo um carregamento seguro e rápido. As Wallboxes genuínas 
Toyota suportam um Output Máximo de 22kW e até 3 fases, assegurando resposta  
às suas necessidades atuais e futuras.

ACESSÓRIOS  EV 

SACO DE CABO  
DE CARREGAMENTO 
Este elegante saco   
de armazenamento mantém  
o seu cabo de carregamento
em excelentes condições e evita 
que ele fique emaranhado 
ou que ocupe demasiado espaço 
na bagageira. 

CABOS DE CARREGAMENTO 
Quando precisar de carregar  
o veículo durante a viagem, 
use este cabo (disponível em 
comprimentos de 5m, 7,5m ou 10m) 
para ligar o seu Toyota a um posto 
de carregamento público. 

WALLBOX DE ENTRADA
Equipada com uma tomada 
de carregamento tipo 2, a Wallbox 
Conectada de 22 kW é uma solução 
de carregamento inteligente para 
aplicações domésticas. 

WALLBOX CONECTADA
A Wallbox Conectada é uma 
solução de carregamento 
inteligente para aplicações 
empresariais. 
Com LAN, Wi-Fi e LTE opcional,  
a sua cobertura translúcida 
apresenta pictogramas a cores 
retro-iluminados para indicar 
o estado de carregamento. 

2



CATÁLOGO ACESSÓRIOS

O estilo faz a diferença. O Pack Style dá destaque  
ao seu Toyota bZ4X, com um toque de proteção. 

Pronto para a sua longa viagem? Com o Pack Family 
tudo estará considerado, desde manter os seus 
alimentos frescos até ao espaço de transporte adicional.
Os seus entes queridos vão aprovar.

PACK STYLE PACK FAMILY

TAPETES DE BORRACHA 
Os tapetes têxteis e de pele 
premium acrescentam uma 
proteção fiável aos tapetes do seu 
carro. O tapete do condutor possui 
um sistema de fixação que evita o 
deslizamento. 

JANTES EM LIGA LEVE 
Jantes em liga leve pretas  
de superfície maquinada brilhante 
de 18”. 

SUPORTE PARA TABLET
Perfeitamente encaixado na base 
de encaixe do encosto de cabeça, 
o suporte para tablet cria uma base 
estável para a maioria dos tablets 
mais usados. Ajuste de acordo 
com o tamanho do tablet, formato 
horizontal ou vertical, ou incline  
o ângulo para um maior conforto 
de visualização.

COOLBOX SLIM 
Uma elegante caixa de 7,5 litros, 
presa por cintos de segurança nos 
bancos traseiros, proporciona um 
apoio de braços adicional.  
Liga-se à tomada de 12V para 
manter os produtos frescos, 
quentes ou frios.

BARRAS DE TEJADILHO
As práticas barras de tejadilho 
de alumínio proporcionam uma 
capacidade de carga adicional. 
Disponíveis com o mecanismo de 
fixação rápida da Toyota, pode 
combiná-las com acessórios de 
transporte adicionais.
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O pack que o ajuda a ir mais além. 
Proporciona facilidade de carregamento 
para aqueles que fazem viagens 
frequentemente. 

PACK TRANSPORT

BARRAS DE TEJADILHO - SUPORTE DE BICICLETAS
Para utilização com as barras de tejadilho pré-montadas do seu carro.  
As barras de tejadilho fixam-se aos rails do seu Toyota e formam uma base 
segura para transportar uma vasta gama de acessórios especializados, tais 
como o suporte para bicicletas. Este suporte leve, e que pode ser trancado, 
tem pegas especiais para fixar tanto as rodas da bicicleta como o quadro. 

PROTEÇÃO DO PARA-CHOQUES TRASEIRO  
EM PVC PRETO
Uma forma simples e conveniente de manter o seu 
carro com aspeto de novo. O avental do para-choques 
traseiro é feito de tecido macio e facilmente instalado 
com velcro. Pode colocá-lo no piso do seu porta-
bagagens, ocupando um espaço mínimo. Quando (des)
carregar, basta puxar o avental e colocá-lo sobre o 
para-choques. Enquanto conduz, o avental protege a 
sua bagagem e o interior da porta da bagageira.
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Uma camada invisível que mantém a carroçaria do seu carro intacta, 
enquanto o espaço da bagageira recebe uma proteção robusta.  
A sua vida ativa está totalmente coberta.

PACK PROTECTION

PELÍCULAS DE PROTEÇÃO
As películas de proteção de pintura Toyota protegem 
contra o desgaste diário e oferecem uma proteção 
duradoura para áreas vulneráveis do veículo, tais como 
espelhos e extremidades das portas. Quando aplicadas 
no seu Toyota são praticamente invisíveis.

PROTEÇÃO TRASEIRA DOS BANCOS
Este acessório genuíno protege a traseira dos bancos 
contra sujidade e derrames, quando dobrado para 
baixo. A sua superfície rugosa também permite um 
apoio extra, evitando que os objetos deslizem.
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Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações técnicas e acessórios, são apenas indicativas e apenas 
têm efeitos publicitários. Devido às constantes inovações e às especificidades de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, especificações 
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 proposta de venda e contrato de compra e venda 
prevalecem sobre qualquer informação constante do presente 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 do seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Code®. A Toyota 
Caetano Portugal, S.A. reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamentos sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação poderá, 
de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A.
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Para continuar esta experiência,  
leia este QR Code®.


