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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

1. Spoiler Traseiro
O spoiler traseiro integra-se perfeitamente  
com a aerodinâmica do seu carro para criar uma 
aparência de alto desempenho. O design reflete 
propositadamente o excelente desempenho  
e controlo do GR86 em estrada e pista.

2. Inserções laterais de ventilação
Um pormenor subtil para personalizar o seu GR86.

O conjunto de saias frontal, 
traseira e laterais integram  
e complementam o design  
do GR86 e realçam a aparência  
da individualidade inspirada  
no desporto automóvel.
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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

Autocolantes em preto  
ou em vermelho e preto  
no tejadilho, laterais  
e capot de forma a realçar 
os contornos desportivos  
do GR86.
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CATÁLOGO ACESSÓRIOSPACK
PROTECTION   

1. Película de proteção transparente
Proteção transparente resistente no para-
choques traseiro para ajudar a evitar arranhões e 
pequenos danos no seu Toyota.

2. Para lamas 
Especialmente desenhados para encaixar nos 
arcos das rodas e reduzir os salpicos de água, 
lama e pedras na carroçaria do GR86.
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CATÁLOGO ACESSÓRIOSPACK 
SAFETY 

1. Rede de carga vertical 
Fixa-se aos ganchos pré-instalados no seu 
Toyota de forma a evitar que pequenos objetos 
deslizem pela bagageira.

2. Para-ventos
Os para-ventos são ideais para quem costuma 
conduzir com a janela aberta. São projetados 
sob medida para combinar com os contornos 
aerodinâmicos do seu GR86 e desviam o fluxo de 
ar para garantir a redução de ruído em viagem.

3. Sensores de estacionamento traseiros 
O seu Toyota é extremamente fácil de estacionar, 
mesmo assim, em situações em que o espaço 
para estacionar é reduzido, os sensores de 
estacionamento ajudam a evitar eventuais 
acidentes.

4. Fêmeas de segurança
As fêmeas de segurança fornecem uma proteção 
permanente para suas jantes de liga leve.
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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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