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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

O Pack SUV para o Corolla Cross, acentua a sua aparência dinâmica 
com um elegante friso lateral inferior ou até com o robusto degrau 
lateral e rodapés das embaladeiras em alumínio. 

ACESSÓRIOS - PACK SUV

RODAPÉS DAS EMBALADEIRAS
Proteja a pintura das 
embaladeiras de riscos e marcas, 
acrescentando um pormenor 
estético com os rodapés das 
embaladeiras em alumínio.

DEGRAU LATERAL
O degrau lateral proporciona 
acesso fácil aos acessórios do 
tejadilho, acentuando a robustez 
do seu Toyota. 

PROTEÇÃO LATERAL INFERIOR
O elegante friso lateral inferior é 
a combinação ideal de proteção 
e estilo. Protege a lateral do 
seu carro e confere-lhe uma 
aparência premium. 
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O design poderoso do Corolla Cross provoca uma 
grande impressão onde quer que vá. Acrescente 
o Pack Styling Toyota com os detalhes de design 
cuidadosamente escolhidos e marcará toda a sua 
individualidade. 

Qualquer que seja o seu estilo de vida, o Pack Travel 
tem o acessório perfeito. Cada um é desenhado para 
funcionar perfeitamente e completa a aparência do seu 
Corolla Cross.

PACK STYLING PACK TRAVEL

FRISOS LATERAIS INFERIORES 
CROMADOS 
Desenhados para se integrarem 
suavemente com a lateral do seu 
carro, criando uma aparência 
elegante e de baixo perfil. 

GUARNIÇÃO TRASEIRA 
DA MALA
Um toque de classe ao longo da 
borda inferior da bagageira do 
seu carro. 

BARRAS DE TEJADILHO
Estas barras de tejadilho 
aerodinâmicas e bloqueáveis 
encaixam facilmente nos rails 
do seu Corolla Cross. Podem 
ser usados com uma ampla 
variedade de outros acessórios. 

GANCHO DE REBOQUE 
DESTACÁVEL
Permite-lhe tirar partido de toda 
a força de reboque do seu carro. 
O gancho pode ser removido 
quando pretendido. 

CAIXA THULE MOTION 800 SKI
Um design de alta capacidade 
mas com linhas elegantes. 
Pode ser aberta de ambos 
os lados para carregamento 
e descarregamento e, para 
segurança adicional, a chave 
de fecho central não pode ser 
removida antes de todos os 
pontos de bloqueio estejam 
trancados.

CATÁLOGO ACESSÓRIOS
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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

O seu Corolla Cross é um belíssimo carro e o Pack Protection 
permitirá que o conserve assim. Ajudará a evitar riscos no exterior 
e sujidade no interior.  

PROTEÇÃO PARA CHOQUES 
TRASEIRO (PVC)
A proteção do para choques 
traseiro em PVC, é fixa no tapete 
da bagageira por velcro. Protege 
o para choques traseiro de 
arranhões e marcas.

RODAPÉS DE EMBALADEIRA DA 
BAGAGEIRA
Os rodapés de embaladeira da 
bagageira protegem a pintura 
na zona da mala, com detalhes 
apelativos que complementam o 
design do seu carro.

TAPETE DE BORRACHA
Duradouros e apelativos 
tapetes para proteger o interior 
do habitáculo do seu carro. 
Fixadores de segurança mantêm 
o tapete do condutor no lugar. 

REDE DE CARGA VERTICAL
Um conceito simples e ao mesmo 
tempo prático, esta rede fixa-se 
aos ganchos pré-instalados no 
seu Toyota de forma a evitar que 
sacos e pastas deslizem pela 
bagageira.

PACK PROTECTION 
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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

PELÍCULAS DE PROTEÇÃO 
As películas de proteção 
de pintura proporcionam uma 
proteção eficaz e duradoura 
às zonas mais vulneráveis 
do carro contra danos do 
dia-a-dia. São totalmente 
transparentes e praticamente 
invisíveis quando aplicadas 
na pintura de um veículo.
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COROLLA CROSS 
DESFRUTE DA VIAGEM 

Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações técnicas e acessórios, são somente 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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