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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

PACK ADVENTURE

Garanta a proteção contínua do 
seu Yaris Cross com os atraentes 
e reforçados degraus laterais em 
aço inoxidável e os para-lamas 
dianteiros e traseiros.

PACK PROTECTION

Mantenha o seu Yaris Cross nas 
melhores condições nos anos que 
se seguem, através do abrangente 
Pack Protection.

ACCESSÓRIOS
FEITOS À MEDIDA

PELÍCULAS DE PROTEÇÃO

Mantenha o seu Toyota nas 
melhores condições com
uma película de proteção aplicada 
nas portas, no para-choques, no 
tejadilho, no capot e nos espelhos.

FRISOS LATERAIS 
NA CARROÇARIA

Proteja as portas contra riscos e 
arranhões acidentais com os frisos 
laterais na carroçaria, concebidos  
especificamente para o seu Toyota.
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CATÁLOGO ACESSÓRIOSPACK TRANSPORT

Quer seja para transportar as suas 
maiores paixões ou para criar 
espaço adicional para aventuras, 
o Pack Transport oferece soluções 
para todas as suas necessidades 
em qualquer viagem.

BARRAS DE TEJADILHO 
TRANSVERSAIS

Barras transversais aerodinâmicas 
e bloqueáveis que podem ser 
combinadas com uma vasta gama 
de acessórios.

CAIXA PARA SKIS 
NO TEJADILHO

Uma caixa para skis otimizada 
com uma grande capacidade que 
pode ser trancada em segurança               
e pode ser aberta de ambos           
os lados do veículo. 

GANCHO DE REBOQUE 
DESTACÁVEL

Desfrute da elevada capacidade de 
reboque do seu veículo. O gancho 
pode ser removido quando não for 
necessário.

SUPORTE PARA BICICLETAS

Suporte para bicicletas que pode 
ser aplicado em ambos os lados 
do veículo.

TEJADILHO COM SUPORTE 
PARA SKIS E PRANCHAS DE 
SNOWBOARD

Um suporte de skis bastante 
prático, que permite transportar
quatro pares de skis ou duas 
pranchas de snowboard.

Jantes em liga leve de 16” em preto
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CATÁLOGO ACESSÓRIOSESTILO PARTICULAR

PACK SILVER

Equipado com umas atraentes 
abas prateadas de proteção do 
para-choques, tanto à frente como 
atrás, o Pack Silver torna ainda mais 
atrativo o design característico 
do Yaris Cross.
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CATÁLOGO ACESSÓRIOS

PACK BLACK 

O Pack Black é constituído por 
frisos laterais e guarnição traseira 
da mala em Piano Black, o que 
confere ao Yaris Cross uma 
sofisticação ainda maior.

PACK CHROME

De modo a conferir ao seu Yaris 
Cross uma elegância extra, nada 
melhor do que apostar nos frisos 
laterais e na guarnição traseira 
da mala, ambos em material 
cromado.
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YARIS CROSS
www.toyota.pt

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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