Acessórios genuínos Toyota

Clique aqui para obter

Validade: 01/07/2022 à 31/07/2022

o catálogo atualizado.

Prioridade de vendas

Prioridade de vendas

Selecione seu modelo:

ETIOS HATCH

YARIS SEDÃ

TOYOTA PRIUS

SW4 2021

ETIOS SEDÃ

YARIS HATCH

COROLLA 2021
COROLLA CROSS

CAMRY

RAV4

HILUX CABINE SIMPLES 2021

HILUX CABINE DUPLA 2021

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

ETIOS HATCH

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

04

Alarme ultrassônico (key
less)

Aplique cromado do
retrovisor

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PV625-0D020

PZ042-12005

-Protege o veículo através do Sistema de Alarme exclusivo, desenvolvido
especialmente para o Toyota Etios

-Design exclusivo para o veículo
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-O Alarme Keyless dispensa a necessidade de um controle dedicado ao sistema. O
Alarme é armado e desarmado à distância através da chave original do veículo,
trazendo muito mais praticidade
-O alarme de fábrica do Etios é perimétrico, ou seja, tem acionamento apenas ao
forçar as portas. No caso do alarme ultrassônico (volumétrico), o sistema previne
invasões ao interior do veículo (seja ao forçar as portas, capô ou porta-malas e/ou
quebra de vidros), provendo mais segurança e conforto ao usuário*

-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota
-Fixação de alta resistência

-Quando instalado o alarme keyless, os dois sistemas de alarme se sobrepõem

-Os sensores ultrassônicos detectam movimentos dentro do veículo, oferecendo
muito mais segurança e proteção
-O sistema relaciona todas as especificações do acessório e do veículo, com a
garantia e a qualidade Toyota, sem interferência no sistema elétrico do veículo
-Tranquilidade ao saber que seu veículo está protegido por um Sistema de Alarme
de alta qualidade, testado pelas rígidas normas globais da Toyota
-*Exclusivamente para Etios X sedan o alarme não previne invasões ao interior do
veículo ao forçar o porta-malas
Compatibilidade

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 574,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 431,23

Prioridade de vendas

MODELOS

05

Bandeja de porta-malas

Base do câmbio cromada

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
design

PV241-0D001

PZ015-0D603

-Bandeja de alta resistência para proteção do porta-malas do veículo (270L)

-Design exclusivo para o Etios

-Impermeável, protegendo o carpete genuíno contra líquidos, areia ou barro

-Personaliza o interior do veículo com sofisticação e elegância

-Bordas protetoras impedindo que líquidos escorram para o assoalho

-Encaixe preciso que acompanha as linhas do painel

-Design exclusivo, com encaixe perfeito no porta-malas

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota

-Fácil limpeza, principalmente em viagens (facilita a lavagem de areia de praia,
terra ou barro de sítio), além de impurezas no transporte de compras de
supermercado (vazamento de líquidos como água sanitária, carvão, rações para
animais), etc

-Fixação de alta resistência

Compatibilidade

Compatibilidade

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 335,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 22,99

Prioridade de vendas

MODELOS

Bolsa organizadora de
porta-malas com três
divisórias
Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PZ002-0D012

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas

-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento
-Suporta carga máxima de 20 kg
-Tamanho aberta (cm): 61 x 31 x 34 cm
-Fácil armazenagem: apenas 3 cm de espessura quando não está em uso
-Exelente forma de organizar o porta-malas em viagens
-Material maleável.
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 964,99
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MODELOS

Prioridade de vendas
Central multimídia Toyota
Play + Tecnologia Harman
Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

07
- Conforto ao dirigir ao som alta qualidade com a homologação Toyota
- Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
- **Consultar compatibilidade de aparelhos / Sistema Operacional

PV602-0D200

-Tecnologia de espelhamento de Smartphones Apple/Android**
-Tela sensível ao toque de 7"
-Rádio AM/FM

-Entrada para dispositivos USB
-SDL (smart device link). Protocolo novo de comunicação para APPs
-Bluetooth, transferência de agenda do celular e A2DP (reprodução de músicas
sem fio)
-Nenhuma modificação/adaptação na parte elétrica requerida evitando emendas
que eventualmente poderiam danificar o chicote
-O espelhamento evita distração do motorista, trazendo segurança para a viagem
-Acesso a aplicativos com apenas um toque, mais comodidade para o dia a dia

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 3.633,99

Prioridade de vendas

MODELOS

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL
Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PZ068-00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar
-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio
-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade
-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.137,99

08

Prioridade de vendas

MODELOS

09

Conjunto de 4 alto falantes

Conjunto de alto falantes
traseiros (2 alto-falantes)

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

PZV78-14220

PV691-0D010

-Qualidade e harmonia no som do veículo, com 200 W de potência em cada caixa,
além de mais 2 tweeters

-O alto falante genuíno tem um excelente acabamento, com alta durabilidade e
uma qualidade sonora única, permitindo que passageiros no banco de trás
apreciem músicas, shows e filmes

-Não requer modificações no sistema elétrico
-Potência de 17,5 W
-Desenvolvido de acordo com as normas de qualidade e segurança da Toyota
global
-A EXPOSIÇÃO À POTÊNCIA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODERÁ CAUSAR DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO

-Possui o diâmetro de 6" com cabos dimensionamento de acordo com a
capacidade elétrica do veículo para evitar o alto consumo de energia
-Melhor acústica do som no interior do veículo quando utilizado junto com os
alto-falantes frontais
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
- *A exposição à potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema
auditivo

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 735,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 411,74

MODELOS

Prioridade de vendas
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DIGITAL VIDEO RECORDER

-Zoom de até quatro vezes a imagem real

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

-Registros de data e horário em cada vídeo

PC6A3-0D001-M1

-Memória de 8 GB e extensível até 64 GB.

-Mais tranquilidade ao identificar responsáveis por possíveis acidentes.
-Fácil instalação, por meio de fita dupla-face de alta qualidade e longa duração.

-Dimensões: 100.8 mm x 79.19 mm x 40.9 mm. Tela de 1.9".
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-Excelente item de segurança e entretenimento.
-Câmera discreta e elegante
-Carregamento seguro por meio de fios que se conectam diretamente a energia do
motor
-Gravação automática de emergência em caso de colisão (mesmo com o veículo
desligado). Grava até duas horas sem interrupção
-Carregamento automático da bateria
-Registro de vídeos em full HD (após partida e em caso de gravação de emergência
com o veículo desligado)
-Ótima resolução em full HD: 1080 FHD 1920 x 1080.
-Registro de fotografias (com temporizador). Guarde excelentes recordações de
suas viagens.
-Registro de áudios (após partida e em caso de gravação de emergência no interior
do veículo desligado)

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 3.699,99

Prioridade de vendas

MODELOS

Display áudio com
tecnologia de espelhamento
Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
tecnologia
PZV72-14210

-Tecnologia de espelhamento de Smartphones Apple/Android**
-Tela sensível ao toque de 7"
-Rádio AM/FM

-Entrada para dispositivos USB / cartão SD
-Entrada AUX / AV / HDMI
-Bluetooth, transferência de agenda do celular e A2DP (reprodução de músicas
sem fio)
-Testado conforme normas Toyota, o que garante resistência mecânica e
durabilidade
-Nenhuma modificação/adaptação na parte elétrica requerida evitando emendas
que eventualmente poderiam danificar o chicote
- * Mesmo aparelho e chicotes da versão para o Etios, com moldura de acabamento
que permite o encaixe perfeito
-**Consultar compatibilidade de aparelhos / Sistema Operacional

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 5.318,73
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Prioridade de vendas

MODELOS

12

Friso lateral

Kit de alarme

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PZV81-14010

PV625-0D010

-Design exclusivo para o Etios

-Protege o veículo com o sistema de alarme exclusivo para o Etios

-Personaliza o automóvel com um toque de esportividade

-O sistema previne invasões ao interior do veículo (seja ao forçar as portas, capô
ou porta-malas e/ou quebra de vidros), garantido mais segurança e conforto ao
usuário

-Protege contra pancadas leves

-Adesão e matéria-prima testadas para alta durabilidade
-Poderá ser pintado na cor do veículo pela concessionária

-Para enviar o comando para ativar ou desativar o alarme a distância, é necessário
utilizar o controle
-Não interfere no sistema elétrico do veículo

-Nome do veículo gravado em baixo relevo

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 776,50

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 655,49

Prioridade de vendas

MODELOS

13

Kit de lâmpadas de luz
branca para faróis de neblina

Kit de lâmpadas de luz
branca para faróis e
lanternas

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PZV70-14211

PZV70-14210

-Personaliza o veículo com esportividade, sofisticação, conforto e elegância

-Personaliza o veículo com esportividade, sofisticação, conforto e elegância

-Garantia de alta durabilidade das peças, testadas e aprovadas conforme as rígidas
normas da Toyota

-Garantia de alta durabilidade das peças, testadas e aprovadas conforme as rígidas
normas da Toyota

-Possibilidade de integração de luzes brancas nas lanternas e faróis do veículo

-Possibilidade de integração de luzes brancas nas lanternas e faróis do veículo

Compatibilidade

Compatibilidade

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 114,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 377,99

Prioridade de vendas

MODELOS

14

Kit farol de neblina

Maçanetas cromadas

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PV593-0D010

PZV61-14210

-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade Toyota

-Design exclusivo para o Etios

-Garantia de maior segurança devido ao maior campo de visibilidade em condições
climáticas desfavoráveis

-Personaliza o interior do veículo com sofisticação e elegância
-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Melhor aspecto visual ao veículo, totalmente integrado com o design do veículo

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo
-Adaptado para instalação das luzes brancas (acessório genuíno)
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota
-Fixação de alta resistência

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 2.069,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 264,49

Prioridade de vendas

MODELOS

Protetor de para-choque
Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PV177-0D010

-Kit frontal e traseiro
-Excelente acabamento e design exclusivo design que acompanha as linhas do
para-choque
-Protege o para-choque e o veículo contra pequenas batidas e arranhões,
mantendo seu veículo sempre sofisticado e elegante
-Segurança e tranquilidade ao saber que o veículo está protegido por um acessório
genuíno Toyota
-Pode ser pintado na cor do veículo
-Material e design desenvolvidos para proteção dos para-choques sem
descolamento (fita adesiva de alta qualidade e longa duração)
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 379,49

15

Prioridade de vendas

MODELOS

REFRIGERADOR PORTÁTIL
Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PZ006 -06001

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 2.908,99

16

Prioridade de vendas

MODELOS

17

Roda de liga leve 15"

Saia lateral

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PBR42-25201

PV150-0D011

-Design moderno e exclusivo, proporcionando uma direção esportiva e ao mesmo
tempo segura

-Aplicável ao Etios HB nas cores azul journey, cinza cosmopolita, preto infinito e
vermelho fúria

-Aumenta a atratividade do veículo, dando mais status, é ideal para clientes que
queiram uma roda de liga leve com o design sofisticado e elegante da Toyota
-Especialmente desenvolvido para o veículo, garantindo toda qualidade Toyota
-Kit composto por 1 roda , 1 ornamento , 1 válvula e 4 porcas
-Acessório desenvolvido sob as normas de qualidade Toyota e aprovado pelo
INMETRO
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 3.309,96

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.079,98

Prioridade de vendas

MODELOS

18

Saia lateral

Sensor de estacionamento

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Etios Hatch
Tipo
externo
Categoria
tecnologia

PV150-0D010

PV501-0D001

-Aplicável ao Etios HB nas cores branco polar, branco perolizado, prata lua nova e
prata premium

-Medidores de distância precisos e confiáveis em qualquer situação
-Sensores altamente duráveis com elevado grau de eficiência, vedação e fixação
-Acabamento de qualidade e design discreto que acompanha as linhas do veículo

-Alta proteção contra curtos-circuitos
-*Acessório na cor material (possível pintura na concessionária)

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.079,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 937,99

Prioridade de vendas

MODELOS

19

Soleira

Subwoofer

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
design

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

PV382-0D001

PV691-0D030

-Personaliza o veículo dando uma aparência mais esportividade e elegante

-Mais eficiência na reprodução das baixas frequências, reforçando os sons graves

-Protege o veículo de possíveis riscos quando entram ou saem do mesmo

-Ideal para clientes que valorizam música

-Acessório em alumínio para evitar oxidação

-Torne viagens mais agradáveis com a melhor experiência de som

-Projetado para não interferir com o fechamento da porta

-Excelente potência de 80 W + 80 W RMS
-Compacto e leve, aproximadamente 2,5 kg
-Material de alta resistência e durabilidade
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 170,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.149,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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Tapete de carpete

Tapete de porta-malas

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PV210-0D030

PZV82-15110

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-Resistente e impermeável protege o porta-malas do veículo contra danos,
pancadas e derramamento de líquidos, areia ou barro

-Conjunto com 3 peças, sendo o tapete traseiro inteiriço
-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-Fácil de limpar e lavar, ideal para o transporte de objetos que deixam resíduos,
como cadeiras de praia ou compras

-O carpete deixa o ambiente interno do veículo mais elegante e confortável

-Design exclusivo, similar ao tapete interno do veículo

-Logo do Etios bordado em Corino
-INFORMAÇÃO PARA O CLIENTE:Na entrega/instalação do tapete Genuíno é
importante destacar com o cliente que é proibida a utilização de 2 tapetes
sobrepostos, ou seja, o tapete de borracha genuíno deve ser retirado para a
instalação do tapete de carpete
-Informar sobre a importância do uso do clipe de segurança sempre travado, para
evitar que o tapete escorregue para frente
-O tapete (de carpete ou borracha) jamais deve ser utilizado em veículo de outro
modelo e vice-versa

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 281,49

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 167,99

Prioridade de vendas

MODELOS
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Tapete Traseiro de Borracha

Trava de segurança do
estepe

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
design

Veículo
Etios Hatch
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

PV213-0D011

PV458-0D001

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-Conjunto com 2 peças, compondo o tapete traseiro inteiriço

-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava

-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-A borracha deixa o ambiente interno do veículo mais confortável

-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final
-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro
-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 139,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 281,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

ETIOS HATCH

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

ETIOS SEDÃ

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Alarme ultrassônico (key
less)

Aplique cromado do
retrovisor

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PV625-0D020

PZ042-12005

-Protege o veículo através do Sistema de Alarme exclusivo, desenvolvido
especialmente para o Toyota Etios

-Design exclusivo para o veículo
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-O Alarme Keyless dispensa a necessidade de um controle dedicado ao sistema. O
Alarme é armado e desarmado à distância através da chave original do veículo,
trazendo muito mais praticidade
-O alarme de fábrica do Etios é perimétrico, ou seja, tem acionamento apenas ao
forçar as portas. No caso do alarme ultrassônico (volumétrico), o sistema previne
invasões ao interior do veículo (seja ao forçar as portas, capô ou porta-malas e/ou
quebra de vidros), provendo mais segurança e conforto ao usuário*

-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota
-Fixação de alta resistência

-Quando instalado o alarme keyless, os dois sistemas de alarme se sobrepõem

-Os sensores ultrassônicos detectam movimentos dentro do veículo, oferecendo
muito mais segurança e proteção
-O sistema relaciona todas as especificações do acessório e do veículo, com a
garantia e a qualidade Toyota, sem interferência no sistema elétrico do veículo
-Tranquilidade ao saber que seu veículo está protegido por um Sistema de Alarme
de alta qualidade, testado pelas rígidas normas globais da Toyota
-*Exclusivamente para Etios X sedan o alarme não previne invasões ao interior do
veículo ao forçar o porta-malas

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 574,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 431,23

Prioridade de vendas

MODELOS
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Bandeja de porta-malas

Base do câmbio cromada

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
design

PZ002-0D010

PZ015-0D603

-Resistente e impermeável protege o porta-malas do veículo contra danos,
pancadas e derramamento de líquidos, areia ou barro

-Design exclusivo para o Etios
-Personaliza o interior do veículo com sofisticação e elegância

-Design exclusivo, similar ao tapete interno do veículo
-Encaixe preciso que acompanha as linhas do painel
-Fácil de limpar e lavar, ideal para o transporte de objetos que deixam resíduos,
como cadeiras de praia ou compras

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota

-Bordas protetoras impedem que líquidos escorram pelas laterais

-Fixação de alta resistência

-Design exclusivo com encaixe perfeito no porta-malas

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 615,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 22,99

Prioridade de vendas

MODELOS

Bolsa organizadora de
porta-malas com uma
divisória
Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PZ002-0D012

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas

-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento
-Suporta carga máxima de 20 kg
-Tamanho aberta (cm): 61 x 31 x 34 cm
-Fácil armazenagem: apenas 3 cm de espessura quando não está em uso
-Exelente forma de organizar o porta-malas em viagens
-Material maleável.
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 964,99

26

MODELOS

Prioridade de vendas
Central multimídia Toyota
Play + Tecnologia Harman
Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

29
- Conforto ao dirigir ao som alta qualidade com a homologação Toyota
- Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
- **Consultar compatibilidade de aparelhos / Sistema Operacional

PV602-0D200

-Tecnologia de espelhamento de Smartphones Apple/Android**
-Tela sensível ao toque de 7"
-Rádio AM/FM

-Entrada para dispositivos USB
-SDL (smart device link). Protocolo novo de comunicação para APPs
-Bluetooth, transferência de agenda do celular e A2DP (reprodução de músicas
sem fio)
-Nenhuma modificação/adaptação na parte elétrica requerida evitando emendas
que eventualmente poderiam danificar o chicote
-O espelhamento evita distração do motorista, trazendo segurança para a viagem
-Acesso a aplicativos com apenas um toque, mais comodidade para o dia a dia

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 3.633,99

Prioridade de vendas

MODELOS

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL
Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PZ068 -00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar
-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio
-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade
-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.137,99
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Prioridade de vendas

MODELOS
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Conjunto de 4 alto falantes

Conjunto de alto falantes
traseiros (2 alto-falantes)

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

PZV78-14220

PV691-0D020

-Qualidade e harmonia no som do veículo, com 200 W de potência em cada caixa,
além de mais 2 tweeters

-O alto falante genuíno tem um excelente acabamento, com alta durabilidade e
uma qualidade sonora única, permitindo que passageiros no banco de trás
apreciem músicas, shows e filmes

-Não requer modificações no sistema elétrico
-Potência de 17,5W
-Desenvolvido de acordo com as normas de qualidade e segurança da Toyota
global
-A EXPOSIÇÃO À POTÊNCIA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODERÁ CAUSAR DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO

-Possui o diâmetro de 6" com cabos dimensionamento de acordo com a
capacidade elétrica do veículo para evitar o alto consumo de energia
-Melhor acústica do som no interior do veículo quando utilizado junto com os
alto-falantes frontais
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
- *A exposição à potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema
auditivo

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 735,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 436,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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DIGITAL VIDEO RECORDER

-Zoom de até quatro vezes a imagem real

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

-Registros de data e horário em cada vídeo

PC6A3-0D001-M1

-Memória de 8 GB e extensível até 64 GB.

-Mais tranquilidade ao identificar responsáveis por possíveis acidentes.
-Fácil instalação, por meio de fita dupla-face de alta qualidade e longa duração.

-Dimensões: 100.8 mm x 79.19 mm x 40.9 mm. Tela de 1.9".
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-Excelente item de segurança e entretenimento.
-Câmera discreta e elegante
-Carregamento seguro por meio de fios que se conectam diretamente a energia do
motor
-Gravação automática de emergência em caso de colisão (mesmo com o veículo
desligado). Grava até duas horas sem interrupção
-Carregamento automático da bateria
-Registro de vídeos em full HD (após partida e em caso de gravação de emergência
com o veículo desligado)
-Ótima resolução em full HD: 1080 FHD 1920 x 1080.
-Registro de fotografias (com temporizador). Guarde excelentes recordações de
suas viagens.
-Registro de áudios (após partida e em caso de gravação de emergência no interior
do veículo desligado)

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 3.699,99

Prioridade de vendas

MODELOS
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Display áudio com
tecnologia de espelhamento
Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
tecnologia
PZV72-14210

-Tecnologia de espelhamento de Smartphones Apple/Android**
-Tela sensível ao toque de 7"
-Rádio AM/FM

-Entrada para dispositivos USB / cartão SD
-Entrada AUX / AV / HDMI
-Bluetooth, transferência de agenda do celular e A2DP (reprodução de músicas
sem fio)
-Testado conforme normas Toyota, o que garante resistência mecânica e
durabilidade
-Nenhuma modificação/adaptação na parte elétrica requerida evitando emendas
que eventualmente poderiam danificar o chicote
- * Mesmo aparelho e chicotes da versão para o Etios, com moldura de acabamento
que permite o encaixe perfeito
-**Consultar compatibilidade de aparelhos / Sistema Operacional

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 5.318,73

Man.

Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Friso lateral

Kit de alarme

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PZV81-14210

PV625-0D010

-Design exclusivo para o Etios

-Protege o veículo com o sistema de alarme exclusivo para o Etios

-Personaliza o automóvel com um toque de esportividade

-O sistema previne invasões ao interior do veículo (seja ao forçar as portas, capô
ou porta-malas e/ou quebra de vidros), garantido mais segurança e conforto ao
usuário

-Protege contra pancadas leves

-Adesão e matéria-prima testadas para alta durabilidade
-Poderá ser pintado na cor do veículo pela concessionária

-Para enviar o comando para ativar ou desativar o alarme a distância, é necessário
utilizar o controle
-Não interfere no sistema elétrico do veículo

-Nome do veículo gravado em baixo relevo

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 875,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 655,49

Prioridade de vendas

MODELOS
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Kit de lâmpadas de luz
branca para faróis de neblina

Kit de lâmpadas de luz
branca para faróis e
lanternas

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PZV70-14211

PZV70-14210

-Personaliza o veículo com esportividade, sofisticação, conforto e elegância

-Personaliza o veículo com esportividade, sofisticação, conforto e elegância

-Garantia de alta durabilidade das peças, testadas e aprovadas conforme as rígidas
normas da Toyota

-Garantia de alta durabilidade das peças, testadas e aprovadas conforme as rígidas
normas da Toyota

-Possibilidade de integração de luzes brancas nas lanternas e faróis do veículo

-Possibilidade de integração de luzes brancas nas lanternas e faróis do veículo

Compatibilidade

Compatibilidade

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 114,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 377,99

Prioridade de vendas

MODELOS
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Kit farol de neblina

Maçanetas cromadas

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PV593-0D010

PZV61-14210

-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade Toyota

-Design exclusivo para o Etios

-Garantia de maior segurança devido ao maior campo de visibilidade em condições
climáticas desfavoráveis

-Personaliza o interior do veículo com sofisticação e elegância
-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Melhor aspecto visual ao veículo, totalmente integrado com o design do veículo

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo
-Adaptado para instalação das luzes brancas (acessório genuíno)
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota
-Fixação de alta resistência

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 2.069,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 264,49

Prioridade de vendas

MODELOS

Protetor de para-choque
Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao
PV177-0D020

-Kit frontal e traseiro
-Excelente acabamento e design exclusivo design que acompanha as linhas do
para-choque
-Protege o para-choque e o veículo contra pequenas batidas e arranhões,
mantendo seu veículo sempre sofisticado e elegante
-Segurança e tranquilidade ao saber que o veículo está protegido por um acessório
genuíno Toyota
-Pode ser pintado na cor do veículo
-Material e design desenvolvidos para proteção dos para-choques sem
descolamento (fita adesiva de alta qualidade e longa duração)
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 521,99
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Prioridade de vendas

MODELOS

REFRIGERADOR PORTÁTIL
Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PZ006 -06001

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

XXPlus
Plus
Aut.
Aut.

R$ 2.908,99
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Prioridade de vendas

MODELOS
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Roda de liga leve 15"

Saia lateral

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PBR42-25201

PV150-0D021

-Design moderno e exclusivo, proporcionando uma direção esportiva e ao mesmo
tempo segura

-Aplicável ao Etios Sedã nas cores azul journey, cinza cosmopolita, preto infinito e
vermelho fúria

-Aumenta a atratividade do veículo, dando mais status, é ideal para clientes que
queiram uma roda de liga leve com o design sofisticado e elegante da Toyota
-Especialmente desenvolvido para o veículo, garantindo toda qualidade Toyota
-Kit composto por 1 roda , 1 ornamento , 1 válvula e 4 porcas
-Acessório desenvolvido sob as normas de qualidade Toyota e aprovado pelo
INMETRO
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 3.309,96

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.194,99

Prioridade de vendas

MODELOS

40

Saia lateral

Sensor de estacionamento

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Etios Sedã
Tipo
externo
Categoria
tecnologia

PV150-0D020

PV501-0D002

-Aplicável ao Etios SD nas cores branco polar, branco perolizado, prata lua nova e
prata premium

-Medidores de distância precisos e confiáveis em qualquer situação
-Sensores altamente duráveis com elevado grau de eficiência, vedação e fixação
-Acabamento de qualidade e design discreto que acompanha as linhas do veículo

-Alta proteção contra curtos-circuitos
-*Acessório na cor material (possível pintura na concessionária)

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.194,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 937,99

Prioridade de vendas

MODELOS
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Soleira

Subwoofer

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
design

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

PV382-0D001

PV691-0D030

-Personaliza o veículo dando uma aparência mais esportividade e elegante

-Mais eficiência na reprodução das baixas frequências, reforçando os sons graves

-Protege o veículo de possíveis riscos quando entram ou saem do mesmo

-Ideal para clientes que valorizam música

-Acessório em alumínio para evitar oxidação

-Torne viagens mais agradáveis com a melhor experiência de som

-Projetado para não interferir com o fechamento da porta

-Excelente potência de 80 W + 80 W RMS
-Compacto e leve, aproximadamente 2,5 kg
-Material de alta resistência e durabilidade

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 170,99

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 1.149,99

Prioridade de vendas

MODELOS

42

Tapete de carpete

Tapete Traseiro de Borracha

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
design

PV210-0D040

PV213-0D012

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-Conjunto com 3 peças, sendo o tapete traseiro inteiriço

-Conjunto com 2 peças, compondo o tapete traseiro inteiriço

-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-O carpete deixa o ambiente interno do veículo mais elegante e confortável

-A borracha deixa o ambiente interno do veículo mais confortável

-Logo do Etios bordado em Corino
-Informação para o cliente:Na entrega/instalação do tapete Genuíno é importante
destacar com o cliente que é proibida a utilização de 2 tapetes sobrepostos, ou
seja, o tapete de borracha genuíno deve ser retirado para a instalação do tapete de
carpete
-Informar sobre a importância do uso do clipe de segurança sempre travado, para
evitar que o tapete escorregue para frente
-O tapete (de carpete ou borracha) jamais deve ser utilizado em veículo de outro
modelo e vice-versa

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

Compatibilidade
X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 304,49

X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 144,99

Prioridade de vendas

MODELOS

Trava de segurança do
estepe
Veículo
Etios Sedã
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao
PV458-0D001

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final
-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro
-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe

Compatibilidade
X Man.

X Aut.

X Plus
Man.

X Plus
Aut.

R$ 281,99
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MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

ETIOS SEDÃ

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

YARIS HATCH

XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS
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ALTO-FALANTE FRONTALTWEETER

APLIQUE CROMADO DA
MAÇANETA (CUP)

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PV691-0D210

PC168-0D007

-O tweeter genuíno tem um excelente acabamento, com alta durabilidade e uma
qualidade sonora única, permitindo que passageiros apreciem músicas, shows e
filmes
-Possui cabos de dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do
veículo para evitar o alto consumo de energia

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais sofisticação e
elegância, combinando com outros acessórios genuínos cromados

-Especialmente desenvolvido para a maçaneta do Yaris, possui encaixe perfeito,
sem riscos de desprendimento
-Fixação rápida e segura por meio de adesivo de alta resistência

-Melhora a acústica do som no interior do veículo com agudos de alta frequência
que através dos auto falantes originais melhoram a qualidade do audio como um
todo
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos

-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente

-Material rígido de alta durabilidade
-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais, com
acabamento fino e resistência à corrosão.
-Kit composto de quatro peças
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 298,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 510,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

MODELOS
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Prioridade de vendas
APLIQUE CROMADO NA
MAÇANETA (COM SMART
ENTRY)

APLIQUE CROMADO NA
MAÇANETA (SEM SMART
ENTRY)

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PV403-0D010

PV403-0K010

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais sofisticação e
elegância, combina com outros acessórios genuínos cromados

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais sofisticação e
elegância, combina com outros acessórios genuínos cromados

-Especialmente desenvolvido para a maçaneta do Yaris, possuindo encaixe
perfeito, sem riscos de desprendimento

-Especialmente desenvolvido para a maçaneta do Yaris, possuindo encaixe
perfeito, sem riscos de desprendimento

-Fixação rápida e segura por meio de fita dupla-face de alta resistência

-Fixação rápida e segura por meio de fita dupla-face de alta resistência

-Material ABS de alta durabilidade

-Material ABS de alta durabilidade

-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais, com
acabamento fino e resistência à corrosão.

-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais, com
acabamento fino e resistência à corrosão.

-Kit composto de quatro peças

-Kit composto de quatro peças

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 964,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 786,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

MODELOS

Prioridade de vendas
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APLIQUE CROMADO DA
GRADE

APLIQUE CROMADO DA
TAMPA DO PORTAMALAS

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PV401-0D010

PV405-0D070

-Design Exclusivo para o Yaris.

-Design exclusivo para o Yaris.

-Personaliza a grade do veículo com mais sofisticação e elegância.

-Personaliza o porta-malas com mais sofisticação e elegância.

-Perfeita integração com a grade do veículo.

-Integrado com as linhas do para-choque..

-Combina com outros acessórios cromados genuínos.

-Combina com os outros acessórios genuínos Toyota.

-Cromagem desenvolvida seguindo o padrão de excelência Toyota.

- Cromagem desenvolvida seguindo o padrão de excelência Toyota.

-Fixação de alta resistência.

-Fixação de alta resistência.

SOMENTE ATÉ OS
MODELOS 2021.
Compatibilidade com todas as versões

R$ 289,99

.

Compatibilidade com todas as versões

R$ 633,99

.

MODELOS

Prioridade de vendas
APLIQUE CROMADO DO
PARA-CHOQUE
TRASEIRO
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design
PV405-0D050

-Design Exclusivo para o Yaris.
-Personaliza o para-choque com mais sofisticação e elegância.
-Perfeita integração com as linhas do para-choque.
-Combina com outros acessórios cromados genuínos.
-Cromagem desenvolvida seguindo o padrão de excelência Toyota.
-Fixação de alta resistência.

Compatibilidade com todas as versões

R$ 837,99

49

Prioridade de vendas

MODELOS

50

APLIQUE DO CARBONO DA
MAÇANETA

APLIQUE DO FAROL DE
NEBLINA

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PC168-0D00F

PC401-0D001

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade

-Especialmente desenvolvido para o Yaris, possui encaixe perfeito e
acompanhando as linhas de design

-Especialmente desenvolvido para o Yaris, possui encaixe perfeito que acompanha
as linhas de design do veículo.

-Processo de aderência testado e aprovado conforme as rígidas normas da Toyota

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência, diminuindo o risco de
desprendimento

-Colado por meio de adesivo de alta resistência, diminuindo o risco de
desprendimento

-Indicado para clientes que desejam uma frente robusta e personalizada

-Material maleável que se adapta à maçaneta do veículo

-Kit composto de duas peças

-Kit composto de quatro peças

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

SOMENTE ATÉ OS

MODELOS 2021

R$ 681,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 531,49

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

BANDEJA DE
PORTA-MALAS
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PV241-0D011

-Bandeja de alta resistência para proteção do porta-malas do veículo
-Grande capacidade de armazenagem: 270 L HB e 473 L SDN
-Impermeável, protege o carpete genuíno contra líquidos, areia ou barro

-Bordas protetoras de 3,5 cm, impedindo que líquidos escorram para o assoalho
-Design exclusivo, com encaixe perfeito no porta-malas
-De fácil limpeza, principalmente em viagens (facilita a lavagem de areia de praia,
terra ou barro de sítio), além de impurezas no transporte de compras de
supermercado (vazamento de líquidos como água sanitária, carvão, rações para
animais) etc
-Nome Yaris em alto-relevo, personalizando ainda mais a peça

-Produzida com TPE + EPAD, plástico de alta resistência e durabilidade, flexível e
de fácil limpeza
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da ToyotaC

R$ 466,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.
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Prioridade de vendas

MODELOS

52

Cadeirinha Toyota para bebê
e criança

Caixa organizadora de
porta-malas com três
divisórias

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

73700-71060

PZ002-0D012

-Proporciona mais segurança e conforto ao bebê ou criança que estiver sendo
transportada, absorvendo o impacto em casos de colisões

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas

-As cadeirinhas são de alta qualidade e tecnologia.

-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento

-Ótima ergonomia que garante uma viagem confortável ao bebê ou criança
-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada: basta
pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e desmontar a
estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção

-Certificadas pelo Inmetro (portaria 38/07)
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm
-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso
-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a dia
-Suporta carga máxima de 20 kg
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

R$ 964,99

Compatibilidade
XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

CALHA DE CHUVA
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PV162-0D010

-Especialmente desenvolvida para as linhas do veículo
-Protege contra raios UV em dias de sol e evita vidros embaçados em dias de
chuva
-Adesão testada para a especificação da pintura do Yaris
-Ideal para clientes que, mesmo em dias de sol, não queiram deixar o
ar-condicionado ligado continuamente (devido ao maior consumo de combustível
ou por alguma questão particular de saúde)
-Conveniente para fumantes
-É segura, pois é clipada ao veículo, garantindo total aderência
-Produzido com PMMA, plástico de alta resistência e durabilidade

-Kit composto de quatro peças
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 838,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.
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MODELOS

Prioridade de vendas
CENTRAL MULTIMÍDIA
TOYOTA PLAY+
TECNOLOGIA HARMAN
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

54
-Conforto ao dirigir com som de alta qualidade, com a homologação da Toyota
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-*Consultar a compatibilidade de aparelhos / Sistema Operacional

PV602-0D021

-Tecnologia de espelhamento de Smartphones Apple/Android* via SDL (smart
device link), protocolo novo de comunicação para apps

-Tela sensível ao toque de 7"
-Rádio AM/FM
-Entrada para dispositivos USB
-Entrada AUX/AV/HDMI
-Bluetooth®, transferência de agenda do celular e A2DP (reprodução de músicas
sem fio)
-Nenhuma modificação/adaptação na parte elétrica requerida, evitando emendas
que eventualmente poderiam danificar o chicote
-O espelhamento evita a distração do motorista, trazendo segurança para a
viagem
-Acesso a aplicativos com apenas um toque mais comodidade para o dia a dia

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

Até modelo 2021
R$ 6.359,99
XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PZ068 -00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar
-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio

-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade
-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 1.137,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.
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MODELOS

Prioridade de vendas

56

DIGITAL VIDEO RECORDER

-Zoom de até quatro vezes a imagem real

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

-Registros de data e horário em cada vídeo

PC6A3-0D001-M1

-Memória de 8 GB e extensível até 64 GB.

-Mais tranquilidade ao identificar responsáveis por possíveis acidentes.
-Fácil instalação, por meio de fita dupla-face de alta qualidade e longa duração.

-Dimensões: 100.8 mm x 79.19 mm x 40.9 mm. Tela de 1.9".
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-Excelente item de segurança e entretenimento.
-Câmera discreta e elegante
-Carregamento seguro por meio de fios que se conectam diretamente a energia do
motor
-Gravação automática de emergência em caso de colisão (mesmo com o veículo
desligado). Grava até duas horas sem interrupção
-Carregamento automático da bateria
-Registro de vídeos em full HD (após partida e em caso de gravação de emergência
com o veículo desligado)
-Ótima resolução em full HD: 1080 FHD 1920 x 1080.
-Registro de fotografias (com temporizador). Guarde excelentes recordações de
suas viagens.
-Registro de áudios (após partida e em caso de gravação de emergência no interior
do veículo desligado)

R$ 3.699,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

57

FRISO LATERAL
SEM PINTURA

FRISO LATERAL
PINTURA DE
FÁBRICA

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
PV170-0D010
PV170-0D020-10
seguranca-protecao

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade, além
de proteção contra pequenas pancadas

-Feito exclusivamente para os contornos da porta do Yaris
-Adesão e durabilidade testadas para evitar descolamento
-Matéria-prima com proteção contra agentes naturais
-O friso poderá ser pintado na cor do veículo pelo concessionário
-Nome do veículo gravado na peça (em baixo-relevo), personalizando e dando
mais sofisticação à lateral do veículo, facilitando inclusive a identificação do
modelo por meio do acessório

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

CINZA

PV1700D020B3

BRANCO PV1700D020A2
PRATA

PV1700D020B1

PRETO

PV1700D020C0

-Produzido com ABS, plástico de alta resistência e durabilidade
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

CORES: VERMELHO, AZUL

R$ 882,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

R$ 882,99
Compatibilidade
XLS Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

58

FRISO LATERAL INFERIOR
CROMADO

KIT DE LÂMPADAS DE LUZ
BRANCA PARA FARÓIS

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PV170-0D030

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando maior sofisticação a ele, além
de proteção contra pequenas pancadas na parte inferior
-Feito exclusivamente para os contornos do Yaris. Em ABS, material resistente e
durável
-Friso cromado que proporciona mais elegância
-Adesão e durabilidade testadas para evitar descolamento

-Matéria-prima com proteção contra agentes naturais

PV581-02001

-Luz branca e brilhante que estimula a concentração do motorista e promove mais
visibilidade em condições adversas
-Possibilidade de integração das luzes brancas entre faróis, lanternas e faróis de
neblina (todos acessórios genuínos)

-O facho branco de luz traz mais elegância e sofisticação
-Viagens mais tranquilas e seguras
-Maior luminosidade que outras lâmpadas (4.300 K vs. 3.200 K*)

-Poderá ser pintado na concessionária ou adquirido nas seguintes cores: Branco
Pérola, Cinza, Prata, Prata Titanium e Preto

-*Unidade: K (temperatura)

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 1.309,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

Até modelo 2021
R$ 440,23
XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

59
LUZ DIURNA DE CONDUÇÃO

KIT DE SEGURANÇA DAS
RODAS DE LIGA LEVE

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PC582-0D00G

PZV83-11210

-Produto produzido segundo especificações da Toyota

-Design exclusivo com iluminação em LED para personalizar o veículo, dando a ele
mais sofisticação e elegância

-Previne o furto da roda. Estacione com mais segurança e tranquilidade

-Acionamento automático sempre que ligar o veículo
-O design do segredo impede o uso de ferramentas convencionais na remoção da
porca

-Acessório desenvolvido exclusivamente para o Yaris

-Kit com quatro porcas, utilizando um por roda

-Tem a função de aumentar a segurança na rodagem durante o dia

-Aço endurecido e temperado, garantindo alto nível de segurança

-Pode ser utilizada em rodovias, substituindo o farol baixo e atendendo à
legislação vigente

-Acabamento em níquel-cromo com alta resistência à corrosão
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Iluminação eficiente, brilho mais intenso que a luz de posição, proporcionando
conforto na direção.
-Chicote com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que possam causar curto-circuito caso
ligado incorretamente.
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

ATÉ OS MODELOS 2021

R$ 509,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 2.899,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

60

MOLDURA CROMADA DA
MAÇANETA

MOLDURA DE PAINEL
SPORT

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
design

PC168-0D006

PC280-0D005

-Design exclusivo para o Yaris, dando a ele mais sofisticação e elegância,
combinando com outros acessórios genuínos cromados

-Design exclusivo para Yaris, dando a ele mais estilo
-A cor vermelha intensifica as linhas do painel

-Especialmente desenvolvida para a maçaneta do Yaris, possui encaixe perfeito
-Indicada a clientes mais jovens ou que queiram parecer mais jovens
-Fixação rápida e segura por meio de fita dupla-face de alta resistência,
diminuindo o risco de desprendimento

-Proporciona esportividade à direção

-Material de alta durabilidade

-Acentua o design esportivo do veículo

-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais de qualidade,
com acabamento fino e resistência à corrosão.

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Item robusto e elegante, personalizando seu veículo
-Kit composto de quatro peças

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 964,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 239,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

61

MOLDURA PARA
DESCANSO DE BRAÇO
SPORT

PONTEIRA DO
ESCAPAMENTO
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
design

PZ056-0D007

PC285-0D008

-Design exclusivo para Yaris, dando a ele mais estilo

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais sofisticação e
esportividade, combinando com outros acessórios genuínos cromados

-A cor vermelha intensifica as linhas do descanço de braço
-Indicada a clientes mais jovens ou que queiram parecer mais jovens

-Especialmente desenvolvida para o escapamento do Yaris, possuindo encaixe
perfeito, sem riscos de desprendimento

-Proporciona esportividade à direção

-Fixação rápida e segura por meio de dois parafusos

-Acentua o design esportivo do veículo

-Material de alta durabilidade, resistente à ação do tempo

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Cromo de alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais de qualidade,
com acabamento fino e resistência à corrosão.
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 577,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

R$ 184,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

62

PROTETOR DE
PARA-CHOQUES (5 PEÇAS)

REDE DE PORTA-MALAS
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PZ003-0D005

PV177-0D030

-Excelente acabamento e design exclusivo que acompanha as linhas do
para-choque

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que eles
corram de um lado para outro no porta-malas

-Protege o para-choque e o veículo contra pequenas batidas e arranhões,
mantendo seu veículo sempre sofisticado e elegante.

-Evita ruídos no porta-malas do veículo por causa de objetos soltos que possam
atrapalhar o motorista e os passageiros

-A peça central protege o veículo estacionado enquanto as quinas ajudam a
prevenir possíveis danos na lateral do veículo

-Fácil armazenagem quando não está em uso
-Fixada com ganchos que mantêm o acessório totalmente seguro

-Segurança e tranquilidade ao saber que o veículo está protegido por um acessório
genuíno Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Composto de cinco peças que podem ser pintadas na cor do veículo pela
concessionária
-Material e design desenvolvidos para proteção dos para-choques sem
descolamento (fita adesiva de alta qualidade e longa duração). Logo Toyota
impresso na peça
-Produzido com PVC, plástico de alta resistência e durabilidade
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

SOMENTE PARA MODELOS ATÉ 2021

R$ 418,99

XLS Aut.

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 580,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

63

REFRIGERADOR PORTÁTIL

RODA 15" COM
ACABAMENTO DUAL TONE
(PRETO E PRATA)

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PZ006 -06001

PV457-0D011

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-Design moderno e exclusivo, proporcionando uma direção esportiva e ao mesmo
tempo segura

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Aumenta a atratividade do veículo, dando a ele mais status, e é ideal para clientes
que queiram uma roda de liga leve com o design sofisticado e elegante da Toyota

-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C

-Especialmente desenvolvida para o Yaris, junto com o veículo, garantindo toda a
qualidade Toyota

-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)

-Kit composto por 1 roda dual tone, 1 ornamento e 1 válvula

-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade

-Acessório desenvolvido sob as normas de qualidade Toyota e aprovado pelo
Inmetro

-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 2.908,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 5.665,96

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

64

SAIA ESPORTIVA FRONTAL

SAIA ESPORTIVA TRASEIRA

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design

PC154-0D00D

PC158-0D00H

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele aparência de mais
robustez e esportividade

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele aparência de mais
robustez e esportividade

-Especialmente desenvolvida para ao Yaris, possuindo encaixe perfeito com as
linhas do veículo

-Especialmente desenvolvida para o Yaris, possuindo encaixe perfeito com as
linhas do veículo

-Fácil montagem, silenciosa e segura

-Fácil montagem, silenciosa e segura

-Indicada para clientes jovens ou que queiram um visual mais jovem

-Indicada para clientes jovens ou que queiram um visual mais jovem

-Não pode ser instalada com o protetor inferior frontal

-Não pode ser instalada com o protetor inferior traseiro

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

SOMENTE ATÉ OS MODELOS 2021

R$ 882,49

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 3.060,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

SAIA LATERAL
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
design
PC156-0D00J

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade
-Feita exclusivamente para a lateral do Yaris
-Indicada para clientes jovens ou que queiram um visual mais jovem

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 3.172,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

65

MODELOS

Prioridade de vendas
SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
FRONTAL

66
-Pode ser pintado na cor do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
tecnologia
PV501-0D010

-São quatro sensores com flush no para-choque dianteiro para cobertura e
alcance
-O sensor de estacionamento genuíno Toyota tem um excelente acabamento, com
alta durabilidade e eficiência mesmo em elevadas temperaturas.

-Mais segurança ao estacionar, mais proteção ao veículo.
-Diminui o risco de eventuais batidas e pequenos arranhões, mantendo seu veículo
sempre sofisticado e elegante.
-Identifica obstáculos de até um metro de distância, em todo o perímetro do
para-choque, sem falhas de cobertura, sendo acionado manualmente por meio de
um botão no painel

SOMENTE ATÉ

-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer e módulos.

O MODELO 2021

-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para evitar o
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação, evitando infiltrações e possíveis danos à
placa-mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que possam causar curto-circuito caso
ligado incorretamente

R$ 1097,49

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

MODELOS

Prioridade de vendas

67

SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
TRASEIRO
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
tecnologia
PV501-0D021

-O sensor de estacionamento genuíno da Toyota tem um excelente acabamento e
um belíssimo design que acompanha as linhas do para-choque, dando uma
excelente aparência ao veículo. Pode ser pintado na cor do veículo
-Acuracidade na medição das distâncias em todo perímetro sem imprecisão nas
diversas situações. Cobertura de até um metro de distância dos obstáculos
-Instalação facilitada para garantir a integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer e módulos
-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para não ter
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação, evitando infiltrações e possíveis danos à
placa-mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que possam causar curto-circuito caso
ligado incorretamente
-Sensores de alta durabilidade até mesmo em temperaturas extremas com alto
grau de eficiência, vedação e fixação
-Quatro cápsulas com flush

R$ 1.097,49

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

SOLEIRA
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
design
PV382-0D010

-Personaliza o veículo, dando a ele uma aparência mais esportiva e elegante
-Protege o veículo de possíveis riscos ao entrar ou sair dele
-Acessório em aço inox para evitar oxidação

-Projetada para não interferir no fechamento da porta
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 523,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

68

Prioridade de vendas

MODELOS

69

TAPETE TRASEIRO DE
BORRACHA

TAPETE TRASEIRO DE
CARPETE

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PV213-0D061

PV213-0D063

-Tapete traseiro inteiriço

-Tapete traseiro inteiriço

-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-A borracha deixa o ambiente interno do veículo protegido

-O carpete deixa o ambiente interno do veículo mais elegante e confortável

-Evita que a sujeira se prenda ao assoalho, facilitando a limpeza

-Evita que a sujeira se prenda ao assoalho, facilitando a limpeza

-Seu acabamento acompanha as linhas do veículo, proporcionando encaixe
perfeito

-Seu acabamento acompanha as linhas do veículo, proporcionando encaixe
perfeito

-Design exclusivo

-Item produzido com carpete de alta qualidade

-Item produzido com PVC de alta qualidade

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 277,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 289,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

TRAVA DE SEGURANÇA DO
ESTEPE
Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao
PV458-0D002

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-Previne o furto do estepe. Estacione com mais segurança e tranquilidade
-O design do segredo impede o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-Em caso de perda, pode ser reposto facilmente desde que mantenha o número de
série conforme as instruções do fornecedor
-A trava antifurto para estepe se adapta ao sistema de fixação original do estepe
do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas da
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final
-A geometria do segredo da trava antifurto para estepe permite gerar um número
infinito de combinações, o que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais
seguro
-O anel deslizante evita o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
antifurto para estepe
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 252,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

70

MODELOS

Prioridade de vendas

71

Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

YARIS HATCH

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

YARIS SEDÃ

XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

73

ALTO-FALANTE FRONTALTWEETER

APLIQUE CROMADO DA
MAÇANETA (CUP)

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PV691-0D210

PC168-0D007

-O tweeter genuíno tem um excelente acabamento, com alta durabilidade e uma
qualidade sonora única, permitindo que passageiros apreciem músicas, shows e
filmes
-Possui cabos de dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do
veículo para evitar o alto consumo de energia

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais sofisticação e
elegância, combinando com outros acessórios genuínos cromados

-Especialmente desenvolvido para a maçaneta do Yaris, possui encaixe perfeito,
sem riscos de desprendimento
-Fixação rápida e segura por meio de adesivo de alta resistência

-Melhora a acústica do som no interior do veículo com agudos de alta frequência
que através dos auto falantes originais melhoram a qualidade do audio como um
todo
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos

-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente

-Material rígido de alta durabilidade
-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais, com
acabamento fino e resistência à corrosão.
-Kit composto de quatro peças
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 298,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 510,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

74

APLIQUE CROMADO NA
MAÇANETA (COM SMART
ENTRY)

APLIQUE CROMADO NA
MAÇANETA (SEM SMART
ENTRY)

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PV403-0D010

PV403-0K010

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais sofisticação e
elegância, combina com outros acessórios genuínos cromados

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais sofisticação e
elegância, combina com outros acessórios genuínos cromados

-Especialmente desenvolvido para a maçaneta do Yaris, possuindo encaixe
perfeito, sem riscos de desprendimento

-Especialmente desenvolvido para a maçaneta do Yaris, possuindo encaixe
perfeito, sem riscos de desprendimento

-Fixação rápida e segura por meio de fita dupla-face de alta resistência

-Fixação rápida e segura por meio de fita dupla-face de alta resistência

-Material ABS de alta durabilidade

-Material ABS de alta durabilidade

-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais, com
acabamento fino e resistência à corrosão.

-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais, com
acabamento fino e resistência à corrosão.

-Kit composto de quatro peças

-Kit composto de quatro peças

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 964,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 786,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

75

APLIQUE CROMADO DA
GRADE

APLIQUE CROMADO DA
TAMPA DO PORTA
MALAS

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PV401-0D010

PV405-0D080

-Design exclusivo para o Yaris.

- Design exclusivo para o Yaris

-Personaliza a grade do veículo com mais sofisticação e elegância.

- Personaliza o porta malas do veículo com mais sofisticação e elegância.

-Perfeita integração com a grade do veículo.
-Perfeita integração com as linhas do para-choque.
-Combina com os outros acessórios genuínos Toyota..
-Combina com os outros acessórios genuínos Toyota..
- Cromagem desenvolvida seguindo o padrão de excelência Toyota..
-Cromagem desenvolvida seguindo o padrão de excelência Toyota..
- Fixação de alta resistência.
-Fixação de alta resistência.

SOMENTE ATÉ OS
MODELOS 2021

R$ 289,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

R$ 770,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

.

Prioridade de vendas

MODELOS

76

APLIQUE CROMADO DO
PARA-CHOQUE
TRASEIRO
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design
PV405-0D060

-Design exclusivo para o Yaris.
-Personaliza o para-choque do veículo com mais sofisticação e
elegância.
-Perfeita integração com as linhas do para-choque do veículo.
-Combina com os outros acessórios genuínos Toyota..
- Cromagem desenvolvida seguindo o padrão de excelência Toyota..
- Fixação de alta resistência.

R$ 981,99

.

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

77

APLIQUE DO CARBONO DA
MAÇANETA

APLIQUE DO FAROL DE
NEBLINA

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PC168-0D00F

PC401-0D001

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade

-Especialmente desenvolvido para o Yaris, possui encaixe perfeito e
acompanhando as linhas de design

-Especialmente desenvolvido para o Yaris, possui encaixe perfeito que acompanha
as linhas de design do veículo.

-Processo de aderência testado e aprovado conforme as rígidas normas da Toyota

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência, diminuindo o risco de
desprendimento

-Colado por meio de adesivo de alta resistência, diminuindo o risco de
desprendimento

-Indicado para clientes que desejam uma frente robusta e personalizada

-Material maleável que se adapta à maçaneta do veículo

-Kit composto de duas peças

-Kit composto de quatro peças

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

SOMENTE ATÉ OS
MODELOS 2021

R$ 681,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 531,49

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

BANDEJA DE
PORTA-MALAS
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PV241-0D021

-Bandeja de alta resistência para proteção do porta-malas do veículo
-Grande capacidade de armazenagem: 270 L HB e 473 L SDN
-Impermeável, protege o carpete genuíno contra líquidos, areia ou barro

-Bordas protetoras de 3,5 cm, impedindo que líquidos escorram para o assoalho
-Design exclusivo, com encaixe perfeito no porta-malas
-De fácil limpeza, principalmente em viagens (facilita a lavagem de areia de praia,
terra ou barro de sítio), além de impurezas no transporte de compras de
supermercado (vazamento de líquidos como água sanitária, carvão, rações para
animais) etc
-Nome Yaris em alto-relevo, personalizando ainda mais a peça

-Produzida com TPE + EPAD, plástico de alta resistência e durabilidade, flexível e
de fácil limpeza
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 757,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.
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Prioridade de vendas

MODELOS

79

Cadeirinha Toyota para bebê
e criança

Caixa organizadora de
porta-malas com três
divisórias

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

73700-71060

PZ002-0D012

-Proporciona mais segurança e conforto ao bebê ou criança que estiver sendo
transportada, absorvendo o impacto em casos de colisões

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas

-As cadeirinhas são de alta qualidade e tecnologia.

-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento

-Ótima ergonomia que garante uma viagem confortável ao bebê ou criança
-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada: basta
pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e desmontar a
estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção

-Certificadas pelo Inmetro (portaria 38/07)
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm
-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso
-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a dia
-Suporta carga máxima de 20 kg
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

R$ 964,99

Compatibilidade
XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

CALHA DE CHUVA
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PV162-0D020

-Especialmente desenvolvida para as linhas do veículo
-Protege contra raios UV em dias de sol e evita vidros embaçados em dias de
chuva
-Adesão testada para a especificação da pintura do Yaris
-Ideal para clientes que, mesmo em dias de sol, não queiram deixar o
ar-condicionado ligado continuamente (devido ao maior consumo de combustível
ou por alguma questão particular de saúde)
-Conveniente para fumantes
-É segura, pois é clipada ao veículo, garantindo total aderência
-Produzido com PMMA, plástico de alta resistência e durabilidade

-Kit composto de quatro peças
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 1.057,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

80

MODELOS

Prioridade de vendas
CENTRAL MULTIMÍDIA
TOYOTA PLAY+
TECNOLOGIA HARMAN
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

81
-Conforto ao dirigir com som de alta qualidade, com a homologação da Toyota
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-*Consultar a compatibilidade de aparelhos / Sistema Operacional

PV602-0D021

-Tecnologia de espelhamento de Smartphones Apple/Android* via SDL (smart
device link), protocolo novo de comunicação para apps

-Tela sensível ao toque de 7"
-Rádio AM/FM
-Entrada para dispositivos USB
-Entrada AUX/AV/HDMI
-Bluetooth®, transferência de agenda do celular e A2DP (reprodução de músicas
sem fio)
-Nenhuma modificação/adaptação na parte elétrica requerida, evitando emendas
que eventualmente poderiam danificar o chicote
-O espelhamento evita a distração do motorista, trazendo segurança para a
viagem
-Acesso a aplicativos com apenas um toque mais comodidade para o dia a dia

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

Até modelos 2021
R$ 6.359,99
XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PZ068 -00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar
-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio
-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade
-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 1.137,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

82

MODELOS

Prioridade de vendas

83

DIGITAL VIDEO RECORDER

-Zoom de até quatro vezes a imagem real

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

-Registros de data e horário em cada vídeo

PC6A3-0D001-M1

-Memória de 8 GB e extensível até 64 GB.

-Mais tranquilidade ao identificar responsáveis por possíveis acidentes.
-Fácil instalação, por meio de fita dupla-face de alta qualidade e longa duração.

-Dimensões: 100.8 mm x 79.19 mm x 40.9 mm. Tela de 1.9".
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-Excelente item de segurança e entretenimento.
-Câmera discreta e elegante
-Carregamento seguro por meio de fios que se conectam diretamente a energia do
motor
-Gravação automática de emergência em caso de colisão (mesmo com o veículo
desligado). Grava até duas horas sem interrupção
-Carregamento automático da bateria
-Registro de vídeos em full HD (após partida e em caso de gravação de emergência
com o veículo desligado)
-Ótima resolução em full HD: 1080 FHD 1920 x 1080.
-Registro de fotografias (com temporizador). Guarde excelentes recordações de
suas viagens.
-Registro de áudios (após partida e em caso de gravação de emergência no interior
do veículo desligado)

R$ 3.699,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

84

FRISO LATERAL

FRISO LATERAL
PINTURA DE
FÁBRICA

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Yaris Hatch
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PV170-0D020-10
PV170-0D010

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade, além
de proteção contra pequenas pancadas

-Feito exclusivamente para os contornos da porta do Yaris
-Adesão e durabilidade testadas para evitar descolamento
-Matéria-prima com proteção contra agentes naturais
-O friso poderá ser pintado na cor do veículo pelo concessionário
-Nome do veículo gravado na peça (em baixo-relevo), personalizando e dando
mais sofisticação à lateral do veículo, facilitando inclusive a identificação do
modelo por meio do acessório

CINZA

PV1700D020B3

BRANCO PV1700D020A2
PRATA

PV1700D020B1

PRETO

PV1700D020C0

-Produzido com ABS, plástico de alta resistência e durabilidade
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 882,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

R$ 882,99
Compatibilidade
XLS Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

85

FRISO LATERAL INFERIOR
CROMADO

KIT DE LÂMPADAS DE LUZ
BRANCA PARA FARÓIS

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PV170-0D030

PV581-02001

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando maior sofisticação a ele, além
de proteção contra pequenas pancadas na parte inferior

-Luz branca e brilhante que estimula a concentração do motorista e promove mais
visibilidade em condições adversas

-Feito exclusivamente para os contornos do Yaris. Em ABS, material resistente e
durável

-Possibilidade de integração das luzes brancas entre faróis, lanternas e faróis de
neblina (todos acessórios genuínos)

-Friso cromado que proporciona mais elegância

-O facho branco de luz traz mais elegância e sofisticação

-Adesão e durabilidade testadas para evitar descolamento

-Viagens mais tranquilas e seguras

-Matéria-prima com proteção contra agentes naturais

-Maior luminosidade que outras lâmpadas (4.300 K vs. 3.200 K*)

-Poderá ser pintado na concessionária ou adquirido nas seguintes cores: Branco
Pérola, Cinza, Prata, Prata Titanium e Preto

-*Unidade: K (temperatura)
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 1.309,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XLS Aut.
XS Aut.

R$ 440,23
Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XLS Aut.
XS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

86
LUZ DIURNA DE CONDUÇÃO

KIT DE SEGURANÇA DAS
RODAS DE LIGA LEVE

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PC582-0D00G

PZV83-11210

-Produto produzido segundo especificações da Toyota

-Design exclusivo com iluminação em LED para personalizar o veículo, dando a ele
mais sofisticação e elegância

-Previne o furto da roda. Estacione com mais segurança e tranquilidade

-Acionamento automático sempre que ligar o veículo
-O design do segredo impede o uso de ferramentas convencionais na remoção da
porca

-Acessório desenvolvido exclusivamente para o Yaris

-Kit com quatro porcas, utilizando um por roda

-Tem a função de aumentar a segurança na rodagem durante o dia

-Aço endurecido e temperado, garantindo alto nível de segurança

-Pode ser utilizada em rodovias, substituindo o farol baixo e atendendo à
legislação vigente

-Acabamento em níquel-cromo com alta resistência à corrosão
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Iluminação eficiente, brilho mais intenso que a luz de posição, proporcionando
conforto na direção.
-Chicote com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que possam causar curto-circuito caso
ligado incorretamente.
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

SOMENTE ATÉ OS MODELOS 2021

R$ 509,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 2.889,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

87

MOLDURA CROMADA DA
MAÇANETA

MOLDURA DE PAINEL
SPORT

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
design

PC168-0D006

PC280-0D005

-Design exclusivo para o Yaris, dando a ele mais sofisticação e elegância,
combinando com outros acessórios genuínos cromados

-Design exclusivo para Yaris, dando a ele mais estilo
-A cor vermelha intensifica as linhas do painel

-Especialmente desenvolvida para a maçaneta do Yaris, possui encaixe perfeito
-Indicada a clientes mais jovens ou que queiram parecer mais jovens
-Fixação rápida e segura por meio de fita dupla-face de alta resistência,
diminuindo o risco de desprendimento

-Proporciona esportividade à direção

-Material de alta durabilidade

-Acentua o design esportivo do veículo

-Cromo com alta qualidade, atendendo aos requisitos internacionais de qualidade,
com acabamento fino e resistência à corrosão.

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Item robusto e elegante, personalizando seu veículo
-Kit composto de quatro peças
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 964,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 239,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

88
PROTETOR DE
PARA-CHOQUES (5 PEÇAS)

MOLDURA PARA
DESCANSO DE BRAÇO
SPORT

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
design

PV177-0D040

PC285-0D008

-Design exclusivo para Yaris, dando a ele mais estilo

-Excelente acabamento e design exclusivo que acompanha as linhas do
para-choque

-A cor vermelha intensifica as linhas do descanço de braço
-Indicada a clientes mais jovens ou que queiram parecer mais jovens

-Protege o para-choque e o veículo contra pequenas batidas e arranhões,
mantendo seu veículo sempre sofisticado e elegante.
-A peça central protege o veículo estacionado enquanto as quinas ajudam a
prevenir possíveis danos na lateral do veículo

-Proporciona esportividade à direção
-Acentua o design esportivo do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Segurança e tranquilidade ao saber que o veículo está protegido por um acessório
genuíno Toyota
-Composto de cinco peças que podem ser pintadas na cor do veículo pela
concessionária
-Material e design desenvolvidos para proteção dos para-choques sem
descolamento (fita adesiva de alta qualidade e longa duração). Logo Toyota
impresso na peça
-Produzido com PVC, plástico de alta resistência e durabilidade
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

SOMENTE MODELOS ATÉ 2021

R$ 577,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 441,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

89

REDE DE PORTA-MALAS

REFRIGERADOR PORTÁTIL

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PZ003 -0D006

PZ006 -06001

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que eles
corram de um lado para outro no porta-malas

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-Evita ruídos no porta-malas do veículo por causa de objetos soltos que possam
atrapalhar o motorista e os passageiros

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente

-Fácil armazenagem quando não está em uso
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Fixada com ganchos que mantêm o acessório totalmente seguro
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 578,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 2.908,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

90

RODA 15” COM
ACABAMENTO DUAL TONE
(PRETO E PRATA)

SAIA ESPORTIVA FRONTAL
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
design

PC154-0D00D

PV457-0D011

-Design moderno e exclusivo, proporcionando uma direção esportiva e ao mesmo
tempo segura
-Aumenta a atratividade do veículo, dando a ele mais status, e é ideal para clientes
que queiram uma roda de liga leve com o design sofisticado e elegante da Toyota
-Especialmente desenvolvida para o Yaris, junto com o veículo, garantindo toda a
qualidade Toyota

-Kit composto por 1 roda dual tone, 1 ornamento e 1 válvula

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele aparência de mais
robustez e esportividade

-Especialmente desenvolvida para ao Yaris, possuindo encaixe perfeito com as
linhas do veículo
-Fácil montagem, silenciosa e segura
-Indicada para clientes jovens ou que queiram um visual mais jovem

-Acessório desenvolvido sob as normas de qualidade Toyota e aprovado pelo
Inmetro

-Não pode ser instalada com o protetor inferior frontal

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

SOMENTE ATÉ
MODELOS 2021
Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

R$ 882,49

Compatibilidade
XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

R$ 5.665,96

XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

MODELOS

Prioridade de vendas
SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
FRONTAL

91
-Pode ser pintado na cor do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
tecnologia
PV501-0D010

-São quatro sensores com flush no para-choque dianteiro para cobertura e
alcance
-O sensor de estacionamento genuíno Toyota tem um excelente acabamento, com
alta durabilidade e eficiência mesmo em elevadas temperaturas.

-Mais segurança ao estacionar, mais proteção ao veículo.
-Diminui o risco de eventuais batidas e pequenos arranhões, mantendo seu veículo
sempre sofisticado e elegante.
-Identifica obstáculos de até um metro de distância, em todo o perímetro do
para-choque, sem falhas de cobertura, sendo acionado manualmente por meio de
um botão no painel

SOMENTE ATÉ

-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer e módulos.

MODELOS 2021

-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para evitar o
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação, evitando infiltrações e possíveis danos à
placa-mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que possam causar curto-circuito caso
ligado incorretamente

R$ 1097,49

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

MODELOS

Prioridade de vendas

92

SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
TRASEIRO
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
tecnologia
PV501-0D021

-O sensor de estacionamento genuíno da Toyota tem um excelente acabamento e
um belíssimo design que acompanha as linhas do para-choque, dando uma
excelente aparência ao veículo. Pode ser pintado na cor do veículo
-Acuracidade na medição das distâncias em todo perímetro sem imprecisão nas
diversas situações. Cobertura de até um metro de distância dos obstáculos
-Instalação facilitada para garantir a integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer e módulos
-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para não ter
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação, evitando infiltrações e possíveis danos à
placa-mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadores que possam causar curto-circuito caso
ligado incorretamente
-Sensores de alta durabilidade até mesmo em temperaturas extremas com alto
grau de eficiência, vedação e fixação
-Quatro cápsulas com flush

R$ 1.095,99

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

SOLEIRA
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
design
PV382-0D010

-Personaliza o veículo, dando a ele uma aparência mais esportiva e elegante
-Protege o veículo de possíveis riscos ao entrar ou sair dele
-Acessório em aço inox para evitar oxidação

-Projetada para não interferir no fechamento da porta
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 523,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.
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Prioridade de vendas

MODELOS

94

TAPETE TRASEIRO DE
BORRACHA

TAPETE TRASEIRO DE
CARPETE

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Yaris Sedã
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PV213-0D061

PV213-0D063

-Tapete traseiro inteiriço

-Tapete traseiro inteiriço

-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-Alta durabilidade em qualquer situação de uso

-A borracha deixa o ambiente interno do veículo protegido

-O carpete deixa o ambiente interno do veículo mais elegante e confortável

-Evita que a sujeira se prenda ao assoalho, facilitando a limpeza

-Evita que a sujeira se prenda ao assoalho, facilitando a limpeza

-Seu acabamento acompanha as linhas do veículo, proporcionando encaixe
perfeito

-Seu acabamento acompanha as linhas do veículo, proporcionando encaixe
perfeito

-Design exclusivo

-Item produzido com carpete de alta qualidade

-Item produzido com PVC de alta qualidade

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 277,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

R$ 289,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.

Prioridade de vendas

MODELOS

TRAVA DE SEGURANÇA DO
ESTEPE
Veículo
Yaris Sedã
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao
PV458-0D002

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-Previne o furto do estepe. Estacione com mais segurança e tranquilidade
-O design do segredo impede o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-Em caso de perda, pode ser reposto facilmente desde que mantenha o número de
série conforme as instruções do fornecedor
-A trava antifurto para estepe se adapta ao sistema de fixação original do estepe
do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas da
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final
-A geometria do segredo da trava antifurto para estepe permite gerar um número
infinito de combinações, o que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais
seguro
-O anel deslizante evita o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
antifurto para estepe
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 252,99

Compatibilidade
XL Man.

XL Aut.

XL Plus
Tech Aut.

XS Aut.

XLS Aut.
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MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

YARIS SEDÃ

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

COROLLA

GLi
Couro*

XEi

XRS

ALTIS

MODELOS

Prioridade de vendas

Aplique
Cromado da
Maçaneta
Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design
PV403-02010

-Design exclusivo para o Corolla
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância
-Combina com os outros acessórios genuínos cromados
-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência Toyota
- Fixação de alta resistência

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

R$ 470,99

98

MODELOS

Prioridade de vendas
Aplique cromado do farol de
neblina

Aplique cromado do
retrovisor

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design

PV598-02020

PV403-02020

-Personaliza o veículo dando uma aparência mais elegante

-Design exclusivo para o veículo
-Personaliza o veículo com sofisticação

-Oferece aspecto único ao veículo
-Excelente harmonização com outros acessórios genuínos cromados
--Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento
-Processo de cromagem testado e aprovado conforme as rígidas normas da
Toyota

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

99

-Combina com outros acessórios genuínos cromado
-Discreto e elegante, acompanhando as linhas do veículo
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da
Toyota
-Fixaçao de alta resistência

Compatibilidade

R$ 363,99

TODAS AS VERSÕES

R$ 413,99

MODELOS

Prioridade de vendas

100

Bandeja de porta-malas

Barras transversais de teto

Veículo
Corolla
Tipo
Interno
Categoria
design

Veículo
Corolla
Tipo
Externo
Categoria
conforto-conveniencia

PV241-02030

PW301- 02001

-Bandeja de alta resistência para proteção do porta-malas do veículo

-Possibilita o trasnporte de bagagens sem comprometer o espaço interno

-Impermeável, protegendo o carpete genuíno contra líquidos, areia ou barro

-Aumenta a capacidade de carga do veículo em até 75kg

-Bordas protetoras impedindo que líquidos escorram para o assoalho

-Revestimento macio para evitar marcas e arranhôes

-Design exclusivo, com encaixe perfeito no porta-malas

-Ideal para quem viaja ou realiza atividades externas, seja com perfil
aventureiro, mais família ou que somente goste de diversão no fim de
semana

-Fácil limpeza, principalmente em viagens (facilita a lavagem de areia de praia,
terra ou barro de sítio), além de impurezas no transporte de compras de
supermercado (vazamento de líquidos como água sanitária, carvão, rações para
animais), etc

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

Compatibilidade

R$ 833,99

TODAS AS VERSÕES

R$ 3.172,99

MODELOS

Prioridade de vendas

101
Calha de chuva

Caixa organizadora de
porta-malas com três
divisórias

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
Conforto conveniência

Veículo
Corolla
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PV162-02020

PZ002-0D012

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas
-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento

-Design exclusivo para o Corolla
-Em dias de chuva, permitem circulação de ar e refrigeração, sem a
necessidade do ar-condicionado
-Especialmente desenvolvido para as linhas do veículo

-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada: basta
pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e desmontar a
estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção

-Discreto e elegante, totalmente integrado com o veículo
-Proteção contra raios UV

-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm
-Testado e aprovado pelos testes mais rígidos da Toyota Global
-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso
-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a dia
-Suporta carga máxima de 20 kg
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

Compatibilidade

R$ 964,99

TODAS AS VERSÕES

R$ 691,99

MODELOS

Prioridade de vendas
COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL
Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PZ068 -00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar
-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio
-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade
-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

R$ 1.137,99
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MODELOS

Prioridade de vendas
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DIGITAL VIDEO RECORDER

-Zoom de até quatro vezes a imagem real

Veículo
Corolla
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

-Registros de data e horário em cada vídeo

PC6A3-0D001-M1

-Memória de 8 GB e extensível até 64 GB.

-Mais tranquilidade ao identificar responsáveis por possíveis acidentes.
-Fácil instalação, por meio de fita dupla-face de alta qualidade e longa duração.

-Dimensões: 100.8 mm x 79.19 mm x 40.9 mm. Tela de 1.9".
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
-Excelente item de segurança e entretenimento.
-Câmera discreta e elegante
-Carregamento seguro por meio de fios que se conectam diretamente a energia do
motor
-Gravação automática de emergência em caso de colisão (mesmo com o veículo
desligado). Grava até duas horas sem interrupção
-Carregamento automático da bateria
-Registro de vídeos em full HD (após partida e em caso de gravação de emergência
com o veículo desligado)
-Ótima resolução em full HD: 1080 FHD 1920 x 1080.
-Registro de fotografias (com temporizador). Guarde excelentes recordações de
suas viagens.
-Registro de áudios (após partida e em caso de gravação de emergência no interior
do veículo desligado)

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

R$ 3.699,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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ENGATE REBOQUE

CHICOTE REBOQUE

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PV960 -02010

PW5D0 -02564 + PZ401 -00560-13

- Capacidade de carga de 700kg (somente flex) / 400kg (híbridos)
-Estrutura resistente e confiável para maior capacidade de reboque

-Possui todos os conectores padrão Toyota, evitando a necessidade
de emendas e cortes nos chicotes originais do veículo, dando maior
segurança ao cliente final

-Avaliado em laboratório da Toyota do Japão por mais de 2.000.000 ciclos de uso,
garantindo a maior durabilidade possível

-Comprimento dos cabos adequado à necessidade de instalação

-Submetido a testes de tolerância para eliminar o esforço estático, melhorando a
resistência, qualidade e também a durabilidade

-Ponto de alimentação conectado diretamente à bateria,
considerando o correto dimensionamento elétrico do veículo, não
causando sobrecarga do sistema e prevenindo risco de incêndio

-Feito com material de alta qualidade, com forte resistência à oxidação
-Acessório desenvolvido sob as rígidas normas de qualidade global da Toyota e
aprovado pelo INMETRO
-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos, etc
-Projetado para total segurança do usuário sendo o único engate 100%
compatível com o controle de oscilação do reboque

-Cabo protegido e reforçado para maior durabilidade
-Inclui ECU própria e conector de 7 pinos no padrão ISO, dando
confiabilidade para o usuário
-Desenvolvido para ser 100% compatítvel com o Engate genuíno
Toyota

-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Chicote Elétrico Genuíno Toyota

Compatibilidade
NÃO COMPATÍVEL
COM O MODELO GR-S

ENGATE SEM CHICOTE

ENGATE COM CHICOTE

R$ 2.206,99

R$ 3.974,98

MODELOS

Prioridade de vendas
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FRISO CROMADO DO
PARA-CHOQUE
DIANTEIRO

FRISO CROMADO DO
PARA-CHOQUE TRASEIRO
Veículo
Corolla
Tipo
iexerno
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Corolla
Tipo
exerno
Categoria
seguranca-protecao

PV405-02010

PV401-02010

-Design exclusivo para personalizar o veículo, oferecendo maior sofisticação e
elegância, combinando com os outros acessórios genuínos cromados

-Design exclusivo para personalizar a parte inferior do para -choque traseiro,
dando maios sorfisticação e elegância, combinando com os outros acessórios
genuínos cromados

-Cria aspecto único, oferecendo mais prestígio ao seu veículo

-Processo de cromagem testado e aprovado conforme as rígidas normas da
Toyota
-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

-Especialmente desenvolvido para o Corolla, possuindo encaixe perfeito e
acompanha as linhas de design do veículo
-Processo de cromagem testado e aprovado conforme as rígidas normas da
Toyota
-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento
-Caso o veículo possua o engate instalado como acessório, não será possível
a instalação do friso cromado do para-choque traseiro

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

Compatibilidade

R$ 724,99

TODAS AS VERSÕES

R$ 896,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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FRISO LATERAL PINTADO
DE FÁBRICA

FRISO LATERAL PINTADO
NA CONCESSIONÁRIA

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
Design
PV170-02010

CORES

PART-NUMBER

CORES

PART-NUMBER

BRANCO LUNAR (089)

PV170-02010-A2

MARROM

PV170-02010

CINZA (1G3)

PV170-02010-B2

VERMELHO

PV170-02010

CINZA (1K3)

PV170-02010-B1

PRATA (1E7)

PV170-02010-B0

PRETO (209)

PV170-02010-C0

SUPER BRANCO (040)

PV170-02010-A0

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

Compatibilidade

R$ 751,97

TODAS AS VERSÕES

R$ 774,74

MODELOS

Prioridade de vendas
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FRISO LATERAL
INFERIOR
CROMADO

KIT DE SEGURANÇA
PARA RODA DE LIGA
LEVE

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PV170-02030

PZV83-11210

- Design exclusivo para personalizar o veículo dando maior esportividade,
além de proteção contra pequenas pancadas na parte inferior

-Produto produzido segundo especificações da Toyota
-Previne o furto da roda. Estacione com mais segurança e tranquilidade

-Feitos exclusivamente para os contornos do Corolla
-Friso cromado que proporciona maior elegância, combinando com
as rodas de liga leve do veículo

-O design do segredo impede o uso de ferramentas convencionais na remoção da
porca
-Kit com quatro porcas, utilizando um por roda

-Possibilidade de pintura na cor do veículo pelo concessionário
-Aço endurecido e temperado, garantindo alto nível de segurança
-Aderência e durabilidade testadas para evitar descolamento
-Acabamento em níquel-cromo com alta resistência à corrosão
-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade
globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Matéria prima com proteção contra agentes naturais

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

Compatibilidade

R$ 1.530,99

TODAS AS VERSÕES

R$ 509,99

MODELOS

Prioridade de vendas

108

KIT FAROL DE NEBLINA
EM LED

PONTEIRA DE
ESCAPAMENTO CROMADA

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design

PC593-1200Z

PC413-12001

-O kit de farol de neblina aumenta a visibilidade em condições adversas

-Design exclusivo e inovador para personalizar o veículo, dando maior
esportividade e elegância, combinando com outros acessórios genuínos cromados

-Viagens mais tranquilas e seguras
-Alta durabilidade com um bom custo benefício

-Cromo com alta qualidade e longa durabilidade atendendo requisitos
internacionais de qualidade, garantindo acabamento e resistência à corrosão

-Luz em cor banca, oferecendo maior elegância e sofisticação

-Especialmente desenvolvido para o escapamento do Corolla, possuindo encaixe
perfeito, sem riscos de desprendimento ou superaquecimento (derretimento do
para-choque)

-Melhor aspecto visual ao veículo, totalmente integrado com o design do veículo

-Fixação rápida e segura através de quatro parafusos

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Testado e aprovado pelos testes mais rígidos da Toyota Global

Compatibilidade

Compatibilidade

-Maior luminosidade que outras lâmpadas (6.000k)

GLi

R$ 3.766,99

TODAS AS VERSÕES

R$ 321,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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REFRIGERADOR PORTÁTIL

RODA DE LIGA LEVE
17”

Veículo
Corolla
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design

PZ006 -06001

PV457-02040

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-Toda exclusividade da roda disponível para as outras versões
-Oferece um design esportivo e urbano ao veículo

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Ideal para clientes mais jovens
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente

-Especialmente desenvolvido para os veículos Toyota
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Kit composto por uma roda, um ornamento e uma válvula
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade

-Acessório desenvolvido sob as normas globais de qualidade da Toyota e
aprovado pelo INMETRO

-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

Compatibilidade

R$ 2.908,99

XEi

ALTIS
2.0

R$ 8.269,96

MODELOS

Prioridade de vendas
SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
FRONTAL PINTADO DE
FÁBRICA
Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
tecnologia

110

CORES

PART-NUMERS

BRANCO PÉROLA

PV501-02010-A1

CINZA

PV501-02010-B1

PRATA

PV501-02010-B0

PRETO

PV501-02010-C0

SUPER BRANCO

PV501-02010-A0

-O Sensor de estacionamento genuíno Toyota tem um excelente acabamento, com
alta durabilidade e eficiência
-Maior segurança ao estacionar, maior proteção ao veículo
-Diminui o risco de eventuais batidas e pequenos arranhões, mantendo seu veículo
sempre sofisticado e elegante
-Identifica obstáculos até 1 metro de distância, sendo acionado manualmente por
meio de um botão no painel
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos
-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para evitar o
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação evitando infiltrações e possíveis danos a placa
mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadoresque podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente
-Pode ser pintada na cor do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
Compatibilidade

TODAS AS VERSÕES

R$ 1.192,50

MODELOS

Prioridade de vendas
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SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
FRONTAL PINTADO NA
CONCESSIONÁRIA
Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
Tecnologia
PV501-02010

-O Sensor de estacionamento genuíno Toyota tem um excelente acabamento, com
alta durabilidade e eficiência

-Maior segurança ao estacionar, maior proteção ao veículo
-Diminui o risco de eventuais batidas e pequenos arranhões, mantendo seu veículo
sempre sofisticado e elegante
-Identifica obstáculos até 1 metro de distância, sendo acionado manualmente por
meio de um botão no painel
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos
-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para evitar o
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação evitando infiltrações e possíveis danos a placa
mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadoresque podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente
-Pode ser pintada na cor do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

R$ 1.097,49

MODELOS

Prioridade de vendas
SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
TRASEIRO PINTADO DE
FÁBRICA
Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
tecnologia

-O Sensor de estacionamento genuíno Toyota tem um excelente acabamento, com
alta durabilidade e eficiência
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CORES

PART-NUMBERS

BRANCO PÉROLA

PV501-02011-A1

CINZA

PV501-02011-B1

PRATA

PV501-02011-B0

PRETO

PV501-02011-C0

SUPER BRANCO

PV501-02011-A0

-Maior segurança ao estacionar, maior proteção ao veículo
-Diminui o risco de eventuais batidas e pequenos arranhões, mantendo seu veículo
sempre sofisticado e elegante

-Identifica obstáculos até 1 metro de distância, sendo acionado manualmente por
meio de um botão no painel
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos
-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para evitar o
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação evitando infiltrações e possíveis danos a placa
mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadoresque podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente
-Pode ser pintada na cor do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

R$ 945,36

MODELOS

Prioridade de vendas
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SENSOR DE
ESTACIONAMENTO
TRASEIRO PINTADO NA
CONCESSIONÁRIA

SOLEIRAS
Veículo
Corolla
Tipo
interno
Categoria
design

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
Tecnologia

PV382-02010

PV501-02011

-O Sensor de estacionamento genuíno Toyota tem um excelente acabamento, com
alta durabilidade e eficiência

-Maior segurança ao estacionar, maior proteção ao veículo
-Diminui o risco de eventuais batidas e pequenos arranhões, mantendo seu veículo
sempre sofisticado e elegante

-Personaliza o veículo oferecendo uma aparência mais esportiva e elegante
-Protege o veículo de possíveis riscos ocasionados durante embarques e
desembarques
-Acessório em alumínio para evitar oxidação
-Projetado para não interferir no fechamento da porta

-Identifica obstáculos até 1 metro de distância, sendo acionado manualmente por
meio de um botão no painel
-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos
-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para evitar o
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação evitando infiltrações e possíveis danos a placa
mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadoresque podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente
-Pode ser pintada na cor do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

R$ 844,77

Compatibilidade
TODAS AS VERSÕES

R$ 561,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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TRAVA DE
SEGURANÇA DO
ESTEPE

SOLEIRAS
ILUMINDADAS
Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Corolla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

P7531-12001

PV458-0D001

-Kit com duas soleiras dianteiras

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-Design exclusivo com luzes para personalizar o veículo com mais
sofisticação e elegância

-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava

-Possui iluminação interna refletida no assoalho, tornando o acessório
funcional

-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final

-Soleiras totalmente itntegradas ao design do veículo
-Não interfere no fechamento da porta

-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações,
o que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normais globais da
Toyota

-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da
trava de segurança para estepe

Compatibilidade

Compatibilidade

TODAS AS VERSÕES

R$ 2.191,99

TODAS AS VERSÕES

R$ 281,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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*As partes de material sintético derivado de PVC incluem laterais e parte
posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, laterais e
parte anterior/posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros.
Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

COROLLA

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.
Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora,
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

MODELOS

Prioridade de vendas
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*As partes de material sintético derivado de PVC incluem laterais e parte
posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, laterais e
parte anterior/posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros.
Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.

Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

COROLLA

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.
Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora,
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

CAMRY

Camry
XLE

MODELOS

Prioridade de vendas

118

Caixa organizadora de
porta-malas com três
divisórias

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL
Veículo
Camry
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Camry
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PZ068 -00003

PZ002-0D012

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado

-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada: basta
pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e desmontar a
estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção

-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar

-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm
-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio
-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso
-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a dia

-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade

-Suporta carga máxima de 20 kg

-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade

Camry
XLE

R$ 964,99

Camry
XLE

R$ 1.137,99

MODELOS

Prioridade de vendas
REFRIGERADOR PORTÁTIL
Veículo
Camry
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PZ006 -06001

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
Camry
XLE

R$ 2.908,99
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MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

CAMRY

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

PRIUS

Prius

MODELOS

Prioridade de vendas
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Aplique de câmbio preto

Caixa organizadora de
porta-malas com três
divisórias

Veículo
Prius
Tipo
interno
Categoria
design

Veículo
Prius
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PT948-47161-02

PZ002-0D012

-O aplique preto do câmbio oferece maior sofisticação e elegância, harmonizando
com o painel do veículo

-Especialmente desenvolvido para o Prius, acompanhando design original do
câmbio
-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento
-Produzido e testado de acordo com as normas rígidas da Toyota

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas
-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento
-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada: basta
pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e desmontar a
estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção
-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm
-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso
-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a dia

-Suporta carga máxima de 20 kg
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
Prius

R$ 919,99

Compatibilidade
Prius

R$ 964,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL

KIT DE SEGURANÇA DAS
RODAS DE LIGA LEVE

Veículo
Prius
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Prius
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PZ068 -00003

PZV83-11210

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado

-Produto produzido segundo especificações da Toyota
-Previne o furto da roda. Estacione com mais segurança e tranquilidade

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores

-O design do segredo impede o uso de ferramentas convencionais na remoção da
porca
-Kit com quatro porcas, utilizando um por roda

-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar

-Aço endurecido e temperado, garantindo alto nível de segurança

-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio

-Acabamento em níquel-cromo com alta resistência à corrosão

-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
Prius

Compatibilidade

R$ 1.137,99

Prius

R$ 509,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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REFRIGERADOR PORTÁTIL

Trava de segurança do
estepe

Veículo
Prius
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Prius
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

PZ006 -06001

PV458-0D001

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final
-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro
-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe

-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade
Prius

R$ 2.908,99

Prius

R$ 281,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

PRIUS

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

HILUX CABINE DUPLA

SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Aplique cromado da lanterna

Aplique cromado do
para-lama

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design

PC410-0K001

PC403-0K001

-Design exclusivo para Hilux

-Design exclusivo para Hilux

-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota

-Fixação de alta resistência

-Fixação de alta resistência

R$ 918,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 1.152,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

STD
SRV 4x4
Aut.

Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Aplique cromado na
maçaneta
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design
PC168-0K004

-Design exclusivo para Hilux
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância
-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota
-Fixação de alta resistência

R$ 614,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS

129

Aplique cromado na tampa
da caçamba

Aplique preto brilhante da
lanterna

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design

PC406-0K001

PC410-0K00D

-Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual elegante e
sofisticado

-Design exclusivo para Hilux
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância
-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Ideal para consumidores na média de 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

-Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto brilhante

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota

-Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.

-Fixação de alta resistência

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

R$ 1.200,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 123,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Aplique preto brilhante da
tampa da caçamba
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design
PC406-0K007

-Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual elegante e
sofisticado

-Ideal para consumidores na média de 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade
-Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto brilhante
-Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.
-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

R$ 95,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Aplique preto fosco da
lanterna

Aplique preto fosco da tampa
da caçamba

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design

PC410-0K00G

PC406-0K008

- Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual esportivo e robusto

-Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual esportivo e robusto

- Ideal para consumidores entre 40- 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade ou no campo

-Ideal para consumidores entre 40- 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade ou no campo

- Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto fosco

-Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto fosco

- Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.

-Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.

- Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

R$ 123,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 95,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Bagageiro de teto aberto

Assistente de abertura da
caçamba

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PV308-0K020

PC3B2-0K001 + PV3B1-0KS02

-Design exclusivo em alumínio prateado com elementos de contraste em preto

-O assistente de abertura da caçamba auxilia o consumidor na abertura e
fechamento da tampa

-Consoles laterais integrados para maior segurança

-A tampa traseira se torna mais leve para abrir e fechar

-Acolchoamento em borracha antideslizante para carregar objetos compridos

-Produto de alta qualidade, testado e aprovado pelas rígidas normas globais da
Toyota
-*De acordo com o Manual de Reparo GRA-015, o protetor da tampa da caçamba
precisa ser substituído por uma nova peça (P/N PV3B1-0KS02)

-Capacidade de carga do teto 50 kg e peso permitido de bagagem no teto com os
acessórios 31 kg
-Pontos de fixação ajustáveis ao suporte de carga no sentido do comprimento
-Produto de alta qualidade, testado e aprovado pelas rígidas normas globais da
Toyota

R$ 1.628,98

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 3.104,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Barras transversais de teto
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PC301-0K002-S1

-Possibilita o transporte de mercadorias e bagagens sem comprometer o espaço
interno

-Aumenta a capacidade de carga do veículo em até 75 kg
-Revestimento macio para evitar marcas e arranhões
-Sistema de engate rápido para facilitar a montagem
-Ideal para quem viaja ou faça atividades fora de casa, seja com perfil aventureiro,
mais família ou que somente goste de diversão no fim de semana

R$ 1.240,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Calha de chuva

Capota marítima de lona

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PC162-0K003

PH3B1-0KA11

-Design exclusivo

-Lona resistente a rasgos e umidade

-Em dias de chuva, permitem circulação de ar e refrigeração, sem a necessidade do
ar-condicionado

-Borracha de vedação nas laterais otimiza a impermeabilidade da capota

-Especialmente desenvolvido para as linhas do veículo

-Perfis de alumínio calandrados e mais baixos conferem estilo ao acabamento,
acompanhando as linhas do veículo

-Proteção contra raios UV

-Sistema de travessa retangular que confere mais resistência ao acessório
-Alta resistência às ações do tempo
-Facilidade de manuseio

R$ 1.033,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 2.712,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PZ068 -00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar
-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio

-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade
-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 1.137,99
Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Engate (3.000kg)

ENGATE (750 KG)

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PH960-0KM20

PV960-0K010

-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos etc

- Capacidade de carga de 750kg
-Estrutura resistente e confiável para maior capacidade de reboque

-

Capacidade de carga de 3.000 kg
-Avaliado em laboratório da Toyota do Japão por mais de 2.000.000 ciclos de uso,
garantindo a maior durabilidade possível

-Feito com material de alta qualidade, com forte resistência à oxidação
-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Chicote Elétrico Genuíno Toyota
-Acessório desenvolvido sob as normas de qualidade Toyota e aprovado pelo
INMETRO

-Submetido a testes de tolerância para eliminar o esforço estático, melhorando a
resistência, qualidade e também a durabilidade
-Feito com material de alta qualidade, com forte resistência à oxidação
-Acessório desenvolvido sob as rígidas normas de qualidade global da Toyota e
aprovado pelo INMETRO
-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos, etc

COM CHICOTE
Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

R$ 5.505,99
R$ 10.335,98

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

-Projetado para total segurança do usuário sendo o único engate 100%
compatível com o controle de oscilação do reboque das Hilux SRX e SRV, nova
funcionalidade que neutraliza rapidamente o balanço do reboque por meio de
compensação dos freios do veículo
-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Chicote Elétrico Genuíno Toyota

SEM CHICOTE

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

R$ 2.589,99
STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS
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Estribo lateral
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PH700-0KM10-DO

-Proporciona segurança, conforto e comodidade ao subir e descer do veículo,
especialmente para crianças, idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção

-Modelo plataforma que embeleza e realça ainda mais o visual do veículo
-Produto de alta qualidade, evita o surgimento de ferrugem e consequentemente
prolonga sua vida útil.
-Testado de acordo com as rígidas normas Toyota

R$ 3.448,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

MODELOS

Prioridade de vendas
Extensor de caçamba com
rampa
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PV3B9-0K001

138
-Possuí braços articulados
-Eixo giratório para rebatimento do extensor
-Feito em alumínio que torna o material mais leve e resistente
-Desenvolvido especialmente para caçamba da Hilux
-Produto de alta qualidade, testado e aprovado pelas rígidas normas globais da
Toyota
-*Aplicável nas versões a partir de 2005/2006

-Acessório inovador que possuí tripla função:
-Aumenta a capacidade de carga
-Organiza a carga e evita que se espalhe pela caçamba

-Serve como rampa para facilitar o acesso de motos
-Atende as normas da resolução 349 do CONTRAN
-A carga máxima permitida na rampa é de 180Kg (distribuídos)
-A tampa traseira aberta não deverá receber uma carga superior à 50Kg
-Usar a rampa apenas empurrando a moto, não subir montado sobre ela
-Não utilizar a rampa para outros fins, que não seja subir/descer motocicletas

SEM RAMPA

COM RAMPA
Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

R$ 1586,99
R$ 2.989,99
STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas
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Luz esportiva do assoalho
(2FR+2RR)
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
interno
Categoria
design
PC523-0K00G

-Iluminação de pés na dianteira e traseira
-Com um misto de luxo e modernidade, dá maior harmonia e conforto
internamente no veículo, totalmente integrado com o design

-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade globais da Toyota
-Acende quando qualquer porta estiver aberta ou quando a ignição do veículo for
ativada. Após todas as portas serem fechadas ou após a ignição, diminui sua
intensidade gradativamente. A lâmpada só apagará quando o carro for desligado e
as portas fechadas
-Chicotes e dispositivos desenvolvidos exclusivamente para a Hilux, não
colocando em risco a parte elétrica do veículo
-Comprimento dos cabos adequados à necessidade de instalação
-Pontos de alimentação considerando o correto dimensionamento elétrico do
veículo, não causando sobrecarga do sistema

R$ 2.276,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas
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Moldura cromada na
maçaneta

Protetor de parabrisa

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
Interno
Categoria
design

PC168-0K005

PC234-0k001

-Design exclusivo para Hilux

-Dobrável e fácil de armazenar

-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-

-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

Protege contra a incidência direta do sol sobre o painel do veículo,
evitando o acúmulo der calor interno quando estacionado sob o sol.

- Impede a visibilidade de ode objetos deixados dentro do veículo,
quando estacionado.

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota
-Fixação de alta resistência

R$ 1.033,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 226,99

Prioridade de vendas
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Ponteira de escapamento
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design
PC413-0K001

-Design exclusivo para personalizar o veículo, oferecendo mais sofisticação e
esportividade
-Combina com outros acessórios genuínos cromados
-Fixação rápida e segura através de dois parafusos
-Cromo com alta qualidade, atende requisitos internacionais de qualidade e
garante acabamento e resistência à corrosão

R$ 587,99
Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas
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Protetor de borda da
caçamba

Protetor de tampa de
caçamba

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PH3B2-0KA10

PH3B2-0KA10-TG

-Design mais moderno

-Protege a tampa da borda da caçamba contra pequenos impactos, riscos etc. na
hora da carga e descarga do veículo

-Desenvolvido para proteger a borda da caçamba contra pequenos impactos,
riscos etc. na hora da carga e descarga do veículo

-Compatível com o Protetor de Caçamba

-Maior área de proteção comparada à versão anterior

-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade globais da Toyota

-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade globais da Toyota

R$ 1.544,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 732,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas
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Santantônio cromado

REFRIGERADOR PORTÁTIL

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PH3B0-0KA11

PZ006-06001

-Design exclusivo que agrega um visual elegante ao veículo
-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-Possui linhas arredondadas que acompanham o formato da cabine

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Alma metálica interna em aço garante mais resistência

-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente

-Confere mais robustez à caçamba

-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C

-Cromo com qualidade única no Brasil, com quatro camadas de níquel que
garantem qualidade no acabamento e resistência à corrosão

-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade

-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 2.908,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 3.414,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS

144

Santantônio sport

Sobrecapa do para-choque

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

PH3B0-0KA11-BL

PH401-10020

-Design exclusivo que agrega um visual esportivo ao veículo

-Design exclusivo que acompanha as linhas do veículo

-Possui linhas arredondadas que acompanham o formato da cabine

-Produto resistente a altas temperaturas e pequenos impactos, confere mais
robustez ao veículo

-Alma metálica interna em aço garante mais resistência
-Pintura que protege contra raios UV

-Confere mais robustez à caçamba
-Pode ser instalado com a capota marítima, protetor de caçamba e protetor de
borda de caçamba

-Não interfere nas entradas de ar de refrigeração do motor, o que preserva as
características originais do veículo e não aumenta o consumo de combustível
-Desenvolvido observando as regulamentações do INMETRO

R$ 2.689,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

R$ 2.161,99
Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas

MODELOS

145

Soleira
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
design
PC382-0K004

-Personaliza o veículo dando uma aparência mais esportividade e elegante
-Protege o veículo de possíveis riscos quando entram ou saem do mesmo
-Acessório em alumínio para evitar oxidação

-Projetado para não interferir com o fechamento da porta

R$ 2.017,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

Prioridade de vendas
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Trava de segurança do
estepe
Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao
PV458-0K001

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final
-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro
-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe."

R$ 744,99

Compatibilidade
SR 4x2
Man.

SR 4x2
Aut.

SRV 4x2
Aut.

SRV 4x4
Aut.

STD
Power
Pack 4x4
MAN.

SR4x4
AUT.

SRV 4x4
Aut.

SRX 4X4
AUT.

MODELOS
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

HILUX CABINE DUPLA

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

HILUX CABINE SIMPLES

Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

MODELOS

Prioridade de vendas
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Aplique cromado na tampa
da caçamba

Aplique preto brilhante da
lanterna

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
design

PC406-0K001

PC410-0K00D

-Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual elegante e
sofisticado

-Design exclusivo para Hilux
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância
-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Ideal para consumidores na média de 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

-Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto brilhante

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota

-Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.

-Fixação de alta resistência

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

Compatibilidade
Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

Compatibilidade

R$ 1.200,99

Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

R$ 123,99

MODELOS
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Aplique preto brilhante da
tampa da caçamba
Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
design
PC406-0K007

-Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual elegante e
sofisticado

-Ideal para consumidores na média de 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade
-Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto brilhante
-Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.
-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

Compatibilidade
Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

R$ 95,99
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Aplique preto fosco da
lanterna

Aplique preto fosco da tampa
da caçamba

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
design

PC410-0K00G

PC406-0K008

-Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual esportivo e robusto

-Design exclusivo para personalizar a Hilux deixando o visual esportivo e robusto

-Ideal para consumidores entre 40- 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade ou no campo

-Ideal para consumidores entre 40- 50 anos de idade, que utilizam o veículo na
cidade ou no campo

-Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto fosco

-Possibilidade de montar kit de acessórios com outros itens na cor preto fosco

-Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.

-Especialmente desenvolvido para Hilux, possuindo encaixe perfeito e acompanha
as linhas de design do veículo.

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

Compatibilidade

Compatibilidade

Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

R$ 123,99

Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

R$ 95,99

MODELOS
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Engate (3.000kg)

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PH960-0KM20

PZ068 -00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado

-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos etc

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-

-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores

-Feito com material de alta qualidade, com forte resistência à oxidação

-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar

-Acessório desenvolvido sob as normas de qualidade Toyota e aprovado pelo
INMETRO

Capacidade de carga de 3.000 kg

-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Chicote Elétrico Genuíno Toyota

-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio
-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade
-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

Compatibilidade

R$ 1.137,99

Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

SEM CHICOTE

R$ 5.505,99

MODELOS
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ENGATE (750 KG)
Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PV960-0K010

- Capacidade de carga de 750kg
-Estrutura resistente e confiável para maior capacidade de reboque
-Avaliado em laboratório da Toyota do Japão por mais de 2.000.000 ciclos de uso,
garantindo a maior durabilidade possível
-Submetido a testes de tolerância para eliminar o esforço estático, melhorando a
resistência, qualidade e também a durabilidade
-Feito com material de alta qualidade, com forte resistência à oxidação
-Acessório desenvolvido sob as rígidas normas de qualidade global da Toyota e
aprovado pelo INMETRO
-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos, etc
-Projetado para total segurança do usuário sendo o único engate 100%
compatível com o controle de oscilação do reboque das Hilux SRX e SRV, nova
funcionalidade que neutraliza rapidamente o balanço do reboque por meio de
compensação dos freios do veículo
-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Chicote Elétrico Genuíno Toyota

Compatibilidade
Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

R$ 2.589,99

SEM CHICOTE

MODELOS
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Ponteira de escapamento
Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
design
PC413-0K001

-Design exclusivo para personalizar o veículo, oferecendo mais sofisticação e
esportividade
-Combina com outros acessórios genuínos cromados
-Fixação rápida e segura através de dois parafusos
-Cromo com alta qualidade, atende requisitos internacionais de qualidade e
garante acabamento e resistência à corrosão

Compatibilidade
Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

R$ 587,99
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REFRIGERADOR PORTÁTIL

Soleira

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
Interno
Categoria
seguranca-protecao

PZ006 -06001

PC382-0K004

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Personaliza o veículo dando uma aparência de mais esportividade e
elegância.
-Protege o veículo de possíveis riscos quando entram ou saem do mesmo.

-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)

-Acessório em alumínio para evitar oxidação.
-Projetado para não interferir com o fechamento da porta

-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

Compatibilidade

R$ 2.908,99

R$ 2.017,99

MODELOS
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Trava de segurança do
estepe
Veículo
Hilux Cabine Simples
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao
PV458-0K001

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final
-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro
-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe."

Compatibilidade
Cabine
Simples

Cabine e
Chassi

R$ 744,99
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Acessórios genuínos Toyota

SW4

SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

Prioridade de vendas

MODELOS

Aplique cromado da tampa
de porta-malas
Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
design
PC407-0K001

-Design exclusivo para SW4
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância
-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo
-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da Toyota

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 1.406,99

158

Prioridade de vendas

MODELOS

Bandeja de porta-malas (7
lugares)
Veículo
SW4
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia
PC246-0K004

-Resistente e impermeável, protege o porta-malas do veículo contra danos,
pancadas e derramamento de líquidos, areia ou barro

-Fácil de limpar e lavar, ideal para o transporte de objetos que deixam resíduos,
como cadeiras de praia ou compras
-Bordas protetoras impedem que líquidos escorram pelas laterais
-Design exclusivo com encaixe perfeito no porta-malas

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 860,99
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MODELOS

160
Calha de chuva

Caixa organizadora de
porta-malas com três
divisórias

Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
SW4
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PC162-0K00H

PZ002-0D012

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas
-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento

-Design exclusivo para a SW4
-Em dias de chuva, permitem circulação de ar e refrigeração, sem a necessidade do
ar-condicionado
-Especialmente desenvolvido para as linhas do veículo

-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada: basta
pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e desmontar a
estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção

-Proteção contra raios UV

-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm
-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso
-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a dia
-Suporta carga máxima de 20 kg
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

Compatibilidade
SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 964,99

SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 1.390,99

Prioridade de vendas

MODELOS

Chicote do
Engate
Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PH5D2-0KB10

-Possui todos os conectores padrão da Toyota, evitando a necessidade de
emendas e cortes nos chicotes originais no veículo

-Pontos de alimentação conectados diretamente na bateria, não causando
sobrecarga do sistema e protegendo a ECU
-Inclui ECU própria e conector 7 pinos Genuínos Toyota, prevenindo risco de
incêndio
-Fácil instalação, sem necessidade de separar os componentes do veículo
-Tomada conforme padrão ABNT
-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Engate Genuíno Toyota

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 4.257,99
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MODELOS

162
Engate

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL

Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PH960-0KB20

PZ068 -00003

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado

-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos etc

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Capacidade de carga de 3.500 kg

-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores

-Feito com material de alta qualidade, com extrema resistência à oxidação

-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar

-Acessório desenvolvido sob as normas de qualidade Toyota e aprovado pelo
INMETRO

-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Chicote Elétrico Genuíno Toyota

-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio
-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade

OBS: Não compatível com a Diamond e GRS

-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SEM CHICOTE

Compatibilidade
SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 1.137,99

SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

R$ 5.518,99

Prioridade de vendas

MODELOS

Engate (750 Kg)
Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia
PV960-0K020

-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos etc

-Capacidade de carga de 750 kg
-Feito com materiais de alta qualidade, com forte resistência à oxidação
-Alta durabilidade: sem aparência enferrujada e, consequentemente, prolongando
sua vida útil
-Desenvolvido para o mercado nacional
-100% compatível com o chicote elétrico genuíno Toyota
-Acessório desenvolvido sob as rígidas normas globais da Toyota e aprovado pelo
Inmetro

OBS: Não compatível com a Diamond e GRS

SEM CHICOTE

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

R$ 3.296,99
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MODELOS

Luz esportiva do assoalho
(2FR+2RR)
Veículo
SW4
Tipo
interno
Categoria
design
PC523-0K00G

-Iluminação de pés na dianteira e traseira
-Com um misto de luxo e modernidade, dá maior harmonia e conforto
internamente no veículo, totalmente integrado com o design
-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade globais da Toyota
-Acende quando qualquer porta estiver aberta ou quando a ignição do veículo for
ativada. Após todas as portas serem fechadas ou após a ignição, diminui sua
intensidade gradativamente. A lâmpada só apagará quando o carro for desligado e
as portas fechadas
-Chicotes e dispositivos desenvolvidos exclusivamente para a Hilux, não
colocando em risco a parte elétrica do veículo
-Comprimento dos cabos adequados à necessidade de instalação

-Pontos de alimentação considerando o correto dimensionamento elétrico do
veículo, não causando sobrecarga do sistema

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 2.276,99
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MODELOS

165

Ponteira de escapamento

Projetor no para-brisa

Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
design

Veículo
SW4
Tipo
interno
Categoria
tecnologia

PC413-0K001

PC6A6-0K001

-Design exclusivo para personalizar o veículo, oferecendo mais sofisticação e
esportividade

-Auxilia o motorista no acesso da informação de velocidade de forma rápida e
prática, mantendo a atenção na via enquanto dirige

-Combina com outros acessórios genuínos cromados

-Projeta e avisa se alguma das portas está aberta por meio de indicação luminosa

-Fixação rápida e segura através de dois parafusos

-Projeta a velocidade do veículo e alerta (sonoramente) sobre o excesso de
velocidade, quando ajustada pelo motorista a velocidade máxima permitida

-Cromo com alta qualidade, atende requisitos internacionais de qualidade e
garante acabamento e resistência à corrosão

-Item testado e aprovado pelas rígidas normas de qualidade globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade

SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 587,99

SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 1.835,99

Prioridade de vendas

MODELOS

166

Protetor inferior traseiro

Protetor de parabrisa

Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
Hilux Cabine Dupla
Tipo
Interno
Categoria
design

PC415-0K001

PC234-0k001

-Aumenta a proteção contra sujeira intensa, lama, arranhões e cascalho no
para-choque traseiro ao passar por valetas ou terrenos diversos

-Dobrável e fácil de armazenar

-Design exclusivo para SW4, tornando o veículo mais robusto, forte e imponente

-

Protege contra a incidência direta do sol sobre o painel do veículo,
evitando o acúmulo der calor interno quando estacionado sob o sol.

-Desenvolvido e testado de acordo com as rígidas normas globais da Toyota
- Impede a visibilidade de ode objetos deixados dentro do veículo,
quando estacionado.

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 5.478,99

R$ 226,99

Prioridade de vendas

MODELOS

167

Rede de porta-malas

REFRIGERADOR PORTÁTIL

Veículo
SW4
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
SW4
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PC246-0K001

PZ006 -06001

-Mantém compras e outros objetos em segurança no porta-malas

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-Evita danos aos objetos no porta-malas, além de ruídos e sujeira

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Fácil armazenagem quando não está em uso
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C
-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

Compatibilidade
SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 593,99

SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 2.908,99

Prioridade de vendas

MODELOS

Soleira de porta-malas
Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
design
PC176-0K00R

-Protege o veículo de possíveis riscos durante carga e descarga no porta-malas
-Personaliza o veículo oferecendo uma aparência mais esportiva e elegante
-Acessório em alumínio estilizado com o logotipo da SW4
-Fixação altamente resistente

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 964,99

168

Prioridade de vendas

MODELOS

Soleiras
Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
design
PC382-0K00H

-Personaliza o veículo oferecendo uma aparência mais esportiva e elegante
-Protege o veículo de possíveis riscos ocasionados durante embarques e
desembarques
-Acessório em alumínio para evitar oxidação
-Projetado para não interferir no fechamento da porta

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 1.643,99
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MODELOS

Trava de segurança do
estepe
Veículo
SW4
Tipo
externo
Categoria
seguranca-protecao
PV458-0K001

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final

-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro
-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe."

Compatibilidade
SR Aut.
FLEX

SRV Aut.
Flex

SRX Aut.
DIESEL

SRX
Diamond
Aut.
Diesel

R$ 744,99
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MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

SW4

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Prioridade de vendas

Acessórios genuínos Toyota

RAV4

2.0 L 4x2

2.0 L 4x2
TOP

MODELOS

Prioridade de vendas

173
APLIQQUE CROMADO DO
PARA-CHOQUE

APLIQUE DA TAMPA DO
PORTA-MALAS

Veículo
RAV4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
RAV4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

PW401 -42000-01

PW405 -42000-01

-Design exclusivo para personalizar a parte inferior da tampa do
porta-malas, dando mais sofisticação e elegância, combinando com
os outros acessórios genuínos cromados.

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando mais
sofisticação e elegância, combinando com os outros acessórios
genuínos cromados.
-Cria aspecto único oferecendo mais prestígio ao ser veículo

-Especialmente desenvolvido para p RAV4, possuindo encaixe
perfeito e acompanha as linhas de design do veículo.
-Utilização de dupla-face de alta resistência diminuindo o risco de
desprendimento.

-Processo de cromagem testado e aprovado conforme as rígidas
normas Toyota.
-Utilização de dupla-face de alta resistência diminuindo o risco de
desprendimento.

-Combina com o detalhe cromado já existente na parte superior da
tampa do porta-malas

Compatibilidade

Compatibilidade
S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

R$ 1.145,99

S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

R$ 1.268,99

MODELOS

Prioridade de vendas

174
COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL

Caixa organizadora de
porta-malas com três
divisórias

Veículo
RAV4
Tipo
externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
RAV4
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PZ068 -00003

PZ002-0D012

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que corram de
um lado para outro no porta-malas
-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os objetos,
prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver em movimento
-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada: basta
pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e desmontar a
estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção

-O compressor de ar é adequado para calibrar o pneu quando está vazio ou
descalibrado

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Poderá ser utilizado para encher pneu de bicicleta, pneu de quadriciclo,
equipamentos esportivos e colchão inflável, entre outros produtos infláveis, pois
possui três bicos adaptadores
-Pequeno e leve, é um ótimo item de conveniência em qualquer lugar

-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm

-O compressor de ar 12 V é de fácil manuseio

-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso

-Lanterna embutida para ajudar na calibração noturna ou em locais de baixa
luminosidade

-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a dia

-Display digital que facilita a visualização da pressão de calibragem dos pneus

-Suporta carga máxima de 20 kg
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade
S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

R$ 964,99

S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

R$ 1.137,99

MODELOS

Prioridade de vendas

175
REDE DE PORTAMALAS

FRISO LATERAL INFERIOR
CROMADO

Veículo
RAV4
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
RAV4
Tipo
Externo
Categoria
conforto-conveniencia

PZ472-Q0341-ZA

PW156 -42000-01

-Design exclusivo para personalizar o veículo dando mais esportividade, além
de proteção contra pequenas pancadas na parte inferior.

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que
corram de um lado para o outro no porta-malas

-Feitos exclusivamente para os contornos da RAV4

-Evita ruídos no porta-malas do veículo devido aos objetos soltos

-Friso cromado que proporciona mais elegância.

-Fácil armazenagem quando não está em uso.

-Adesão e durabilidade testadas para evitar descolamento.
-Item testado e aprovado pelas rígidas normas Toyota.
-Matéria-prima com proteção contra agentes naturais.

Compatibilidade

Compatibilidade
S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

R$ 2.620,99

S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

R$ 419,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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REFRIGERADOR PORTÁTIL

Trava de segurança do
estepe

Veículo
RAV4
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
RAV4
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

PZ006 -06001

PV458-0D001

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo
-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente
-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C

-Produto produzido segundo especificações Toyota
-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava
-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final

-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)

-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro

-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade

-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe

-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação
-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade
S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

R$ 2.908,99

S
Connect
Hybrid

SX
Connect
Hybrid

R$ 281,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

RAV4

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

MODELOS

Prioridade de vendas
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Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

RAV4

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

MODELOS

Prioridade de vendas

179
APLIQUE MARROM
DA MAÇANETA

APLIQUE CROMADO DA
MAÇANETA

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

PV403-02010-E0

PV403 -02010

-Design exclusivo para o Corolla

-Design exclusivo para o Corolla

-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-Combina com os outros acessórios genuínos cromados

-Combina com os outros acessórios genuínos

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência Toyota

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência Toyota

- Fixação de alta resistência

- Fixação de alta resistência

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 470,99

Todas as versões

R$ 470,99

MODELOS

Prioridade de vendas
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APLIQUE CROMADO
DO FAROL DE NEBLINA

APLIQUE AZUL DA
MAÇANETA

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

PV401-0A010

PV403 -02010-J0

-Personaliza o veículo dando uma aparência mais elegante

-Design exclusivo para o Corolla
-Personaliza o veículo com sofisticação e elegância

-Oferece aspecto único ao veículo

-Combina com os outros acessórios genuínos

-Excelente harmonização com outros acessórios genuínos cromados

-Encaixe perfeito que acompanha as linhas do veículo

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência Toyota

-Processo de cromagem testado e aprovado conforme as rígidas normas da
Toyota

- Fixação de alta resistência

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 470,99

Todas as versões

R$ 377,99

MODELOS

Prioridade de vendas

181

APLIQUE AZUL DO FAROL
DE NEBLINA

APLIQUE MARROM DO
FAROL DE NEBLINA

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

PV401 -0A010 -J0

PV401 -0A010 -E0

-Personaliza o veículo dando uma aparência mais elegante

-Personaliza o veículo dando uma aparência mais elegante

-Oferece aspecto único ao veículo

-Oferece aspecto único ao veículo

-Excelente harmonização com outros acessórios genuínos

-Excelente harmonização com outros acessórios genuínos

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

-Utilização de fita dupla-face de alta resistência diminuindo o risco do
desprendimento

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 377,99

Todas as versões

R$ 377,99

MODELOS

Prioridade de vendas

182
APLIQUE CROMADO
DO RETROVISOR

APLIQUE AZUL DO
RETROVISOR

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

PV403-0A010

PV403 -0A010 -J0

-Design exclusivo para o veículo

-Design exclusivo para o veículo

-Personaliza o veículo com sofisticação

-Personaliza o veículo com sofisticação

-Combina com outros acessórios genuínos

-Combina com outros acessórios genuínos cromado

-Discreto e elegante, acompanhando as linhas do veículo

-Discreto e elegante, acompanhando as linhas do veículo

-Fixação de alta resistência

-Cromagem desenvolvida de acordo com o padrão de excelência da
Toyota
-Fixação de alta resistência

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 379,99

Todas as versões

R$ 379,99

MODELOS

Prioridade de vendas

183
BANDEJA DE PORTAMALAS

APLIQUE MARROM DO
RETROVISOR

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
Conforto e conveniência

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

PV241-0A010

PV403 -0A010 -E0

-Design exclusivo para o veículo

-Bandeja de alta resistência para proteção do porta-malas do veículo

-Personaliza o veículo com sofisticação

-Impermeável, protegendo o carpete genuíno contra líquidos, areia ou barro

-Combina com outros acessórios genuínos

-Bordas protetoras impedindo que líquidos escorram para o assoalho

-Discreto e elegante, acompanhando as linhas do veículo

-Design exclusivo, com encaixe perfeito no porta-malas

-Fixação de alta resistência

-Fácil limpeza, principalmente em viagens (facilita a lavagem de areia de praia,
terra ou barro de sítio), além de impurezas no transporte de compras de
supermercado (vazamento de líquidos como água sanitária, carvão, rações para
animais), etc

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 379,99

Todas as versões

R$ 821,99

MODELOS

Prioridade de vendas

184

CAIXA
ORGANIZADORA

CALHA DE CHUVA
Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
Conforto e conveniência

PV162 -0A010

PZ002-0D012

-Design exclusivo para o Corolla
-Em dias de chuva, permitem circulação de ar e refrigeração, sem a
necessidade do ar-condicionado

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que
corram de um lado para outro no porta-malas

-Especialmente desenvolvido para as linhas do veículo

-Possui dois compartimentos e uma capa protetora para cobrir os
objetos, prevenindo que caiam do organizador quando o carro estiver
em movimento

-Discreto e elegante, totalmente integrado com o veículo
-Proteção contra raios UV
-Testado e aprovado pelos testes mais rígidos da Toyota Global

-Totalmente dobrável e fácil de guardar quando não estiver sendo usada:
basta pressionar as flechas na parte de baixo do organizador para montar e
desmontar a estrutura rígida, forrada por espuma para maior proteção
-Tamanho aberta (cm): 24,5 x 72,0 x 30,0 cm
-Fácil armazenagem: apenas 11 cm de espessura quando não está em uso
-Comodidade ao transportar objetos maiores, segurança e praticidade no dia a
dia
-Suporta carga máxima de 20 kg
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 645,99

Todas as versões

R$ 964,99

MODELOS

Prioridade de vendas

185

COMPRESSOR DE AR
DIGITAL 12V

ENGATE
Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
Conforto e conveniência

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
conforto-conveniencia

PV960-02110

PZ068-00003

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros
-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Estrutura resistente e confiável para maior capacidade de reboque
-Avaliado em laboratório da Toyota do Japão por mais de 2.000.000 ciclos de uso,
garantindo a maior durabilidade possível

-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente

-Submetido a testes de tolerância para eliminar o esforço estático, melhorando a
resistência, qualidade e também a durabilidade

-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C

-Feito com material de alta qualidade, com forte resistência à oxidação

-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)

-Acessório desenvolvido sob as rígidas normas de qualidade global da Toyota e
aprovado pelo INMETRO

-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação

-Permite o acoplamento com trailers, carretas para o transporte de cargas,
pequenos barcos, etc

-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro

-Projetado para total segurança do usuário sendo o único engate 100%
compatível com o controle de oscilação do reboque

-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista

-Desenvolvido para ser 100% compatível com o Chicote Elétrico Genuíno Toyota

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 1.137,99

Todas as versões

R$ 2.717,99

MODELOS

Prioridade de vendas

ESTRIBO LATERAL
Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Conforto e conveniência
PV388-0A010

-Proporciona segurança, conforto e comodidade ao subir e descer do veículo,
especialmente para crianças, idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção
-Modelo plataforma que embeleza e realça ainda mais o visual do veículo
-Produto de alta qualidade, evita o surgimento de ferrugem e consequentemente
prolonga sua vida útil.
-Testado de acordo com as rígidas normas Toyota

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 4.138,99

186

Prioridade de vendas

MODELOS

187

FRISO LATERAL COR
MATERIAL

FRISO LATERAL PINTADO
DE FÁBRICA

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

PV170 -0A010

-BRANCO PÉROLA –

PV170-0A010-A1

-Feito exclusivamente para os contornos da porta do Corolla

-PRATA –

PV170-0A010-B0

-Adesão e durabilidade testadas para evitar descolamento

-PRETO –

PV170-0A010-C0

-Matéria-prima com proteção contra agentes naturais

-CINZA –

PV170-0A010-B1

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando a ele mais esportividade, além
de proteção contra pequenas pancadas

-O friso poderá ser pintado na cor do veículo pelo concessionário
-Produzido com plástico de alta resistência e durabilidade
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

MARROM

PV170-0A010

VERMELHO PV170-0A010

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 743,99

Todas as versões

R$ 728,99

MODELOS

Prioridade de vendas

188

PELÍCULA
PROTETORA DA
MAÇANETA

FRISO LATERAL INFERIOR
Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design

PC170 -0A001

PC186-0A001

-Design exclusivo para personalizar o veículo, dando maior sofisticação a ele, além
de proteção contra pequenas pancadas na parte inferior

-Película transparente protetora contra riscos e arranhões na parte interna da
maçaneta

-Feito exclusivamente para os contornos do Corolla, material resistente e
durável

-Não altera as características do veículo pelo fato de ser transparente
-Com características de adesão que garantem uma ótima fixação, acomodação e
durabilidade

-Friso que proporciona mais elegância
-Adesão e durabilidade testadas para evitar descolamento

-Proteção contra raios solares e condições climáticas que preservam um bom
aspecto por tempo prolongado

-Matéria-prima com proteção contra agentes naturais
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 3.172,99

Todas as versões

R$ 428,99

MODELOS

Prioridade de vendas

PONTEIRA DE
ESCAPAMENTO
Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Design
PV413 -0A010

-Design exclusivo e inovador para personalizar o veículo, dando maior
esportividade e elegância, combinando com outros acessórios genuínos cromados
-Cromo com alta qualidade e longa durabilidade atendendo requisitos
internacionais de qualidade, garantindo acabamento e resistência à corrosão
-Especialmente desenvolvido para o escapamento do Corolla, possuindo encaixe
perfeito, sem riscos de desprendimento ou superaquecimento (derretimento do
para-choque)
-Fixação rápida e segura através de quatro parafusos
-Testado e aprovado pelos testes mais rígidos da Toyota Global

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 730,99

189

MODELOS

Prioridade de vendas

190

REDE DE PORTA-MALAS

REFRIGERADOR PORTÁTIL

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
conforto-conveniencia

PC246 -0A001

PZ006 -06001

-Excelente forma de carregar compras e objetos em geral, evitando que eles
corram de um lado para outro no porta-malas

-Desenvolvido para conforto e praticidade. Contém excelente espaço interno de 8
litros

-Evita ruídos no porta-malas do veículo por causa de objetos soltos que possam
atrapalhar o motorista e os passageiros

-É ligado na tomada 12 V (acendedor de cigarros) do veículo

-Fácil armazenagem quando não está em uso

-Resfria alimentos e bebidas até 20° C abaixo da temperatura ambiente

-Fixada com ganchos que mantêm o acessório totalmente seguro

-Mantém aquecidos alimentos e bebidas em máxima temperatura de 65° C

-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

-Acondicionamento para copos, garrafas e latas (garrafas de até 0,7 L)
-Seguramente fixado pelo cinto de segurança do carro, submetido aos testes de
qualidade e durabilidade
-Compartimento para guardar facilmente o cabo de alimentação

-Ótima disposição para ser utilizado como descanso de braço no banco traseiro
-Excelente para viagens de longa duração, proporciona comodidade aos
passageiros e motorista
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota

Compatibilidade

Todas as versões

Compatibilidade

R$ 783,99

Todas as versões

R$ 2.908,99

MODELOS

Prioridade de vendas

RODA DE LIGA-LEVE 18”
Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Designa
PV457 -0A050

-Toda exclusividade da roda disponível para as outras versões
-Oferece um design esportivo e urbano ao veículo
-Ideal para clientes mais jovens
-Especialmente desenvolvido para os veículos Toyota
-Kit composto por uma roda, um ornamento e uma válvula

-Acessório desenvolvido sob as normas globais de qualidade da Toyota e
aprovado pelo INMETRO

Compatibilidade

R$ 9.218,96

191

MODELOS

Prioridade de vendas

192
SENSOR
ESTACIONAMENTO
FRONTAL PINTADO DE
FÁBRICA

SENSOR
ESTACIONAMENTO
FRONTAL COR MATERIAL
Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Tecnologia

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
Tecnologia

PV501 -0A010

-O Sensor de estacionamento genuíno Toyota tem um excelente acabamento, com
alta durabilidade e eficiência
-Maior segurança ao estacionar, maior proteção ao veículo
-Diminui o risco de eventuais batidas e pequenos arranhões, mantendo seu veículo
sempre sofisticado e elegante
-Identifica obstáculos até 1 metro de distância, sendo acionado manualmente por
meio de um botão no painel

-BRANCO PÉROLA – PV501-0A010-A1
-PRATA – PV501-0A010-B0
-PRETO – PV501-0A010-C0
-CINZA – PV501-0A010-B1

-Instalação facilitada para garantir integridade das demais peças do carro sem
danificar chicotes, buzzer, módulos
-Dimensionamento de acordo com a capacidade elétrica do veículo para evitar o
alto consumo de energia
-Módulo com alto grau de vedação evitando infiltrações e possíveis danos a placa
mãe do aparelho
-Chicote corrugado com alta proteção aos fios e tamanho ajustado ao veículo, com
conectores que dispensam adaptadoresque podem causar curto circuito caso
ligado incorretamente
-Pode ser pintada na cor do veículo
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normas globais da Toyota
Compatibilidade

Compatibilidade

XR

XRE

R$ 1.138,99

XR

XRE

R$ 1.199,99

MODELOS

Prioridade de vendas

193
SOLEIRA ILUMINADA

SOLEIRA

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
Design

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
Design

P7531-0A001

PV382 -0A010

-Personaliza o veículo oferecendo uma aparência mais esportiva e elegante

-Kit com duas soleiras dianteiras

-Protege o veículo de possíveis riscos ocasionados durante embarques e
desembarques

-Design exclusivo com luzes para personalizar o veículo com mais
sofisticação e elegância

-Acessório em alumínio para evitar oxidação

-Possui iluminação interna refletida no assoalho, tornando o acessório
funcional

-Projetado para não interferir no fechamento da porta
-Soleiras totalmente integradas ao design do veículo
-Não interfere no fechamento da porta
-Produto testado e aprovado conforme as rígidas normais globais da
Toyota

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 518,99

Todas as versões

R$ 2.167,99

MODELOS

Prioridade de vendas

194

Trava de segurança do
estepe

TRAVA DE SEGURANÇA
PARA RODA DE LIGA-LEVE

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
interno
Categoria
seguranca-protecao

Veículo
COROLLA CROSS
Tipo
Externo
Categoria
seguranca-protecao

PV458-0D001

PZV83-11210

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-Produto produzido segundo especificações Toyota

-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava

-O design do segredo dificulta o uso de ferramentas convencionais na remoção da
trava

-A trava de segurança do estepe se adapta ao sistema de fixação original do
estepe do veículo, pois foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas
Toyota para trazer total conforto, segurança e facilidade ao cliente final

-A trava de segurança se adapta ao sistema de fixação original do veículo, pois
foi desenvolvida de acordo com as especificações técnicas Toyota para trazer
total conforto, segurança e facilidade ao cliente final

-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro

-A geometria do segredo da trava permite gerar número infinito de combinações, o
que torna o sistema de fixação do estepe ainda mais seguro

-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe

-O anel deslizante dificulta o uso de ferramentas de pressão para remoção da trava
de segurança para estepe

Compatibilidade

Compatibilidade

Todas as versões

R$ 281,99

Todas as versões

R$ 509,99

MODELOS

Prioridade de vendas

195

Imagens Ilustrativas.
Os acessórios genuínos Toyota poderão ser adquiridos na rede de
concessionárias Toyota e estão sujeitos à disponibilidade no mercado
brasileiro no momento da compra.
Os preços podem variar de uma concessionária para outra E NÃO
CONTEMPLAM MÃO DE OBRA. Consulte uma concessionária Toyota
para verificar a disponibilidade, o preço e as condições de pagamento.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus
produtos sem prévio aviso. Se adquiridos e instalados na rede Toyota, os
acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de
fabricação de 1 (um) ano sem limite de quilometragem contado da data
da nota fiscal original de compra e a ordem de serviço de instalação, dos
quais os primeiros 9 0 (noventa) dias referem-se à garantia legal, prevista
no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente à garantia
contratual concedida por mera liberalidade do fabricante.

COROLLA CROSS

Se adquiridos em Concessionárias Autorizadas da Rede e instalados fora.
aplica-se a garantia legal de 9 0 (noventa) dias contra defeito de
fabricação contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

