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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Performance Ambiental: 
o Capacidade do depósito de combustível -  36 l 
o Tipo de combustível - Gasolina 
o Norma -  EURO 6 
o Ruído em movimento - 70.0 db(A) 
o Monóxido de carbono, CO - 0,1487 g/km 
o Hidrocarboneto, HC – 0,246 g/km 
o Óxido de azoto, NOx - 0,0095 g/km 
o Consumo Combinado WLTP - 3.9 l/100 km 
o Emissão CO2 Combinado WLTP - 88 g/km 
 

 Motor: 
o Número de cilindros - 3 em linha 
o Mecanismo de válvulas - DOHC (com VVT-iE e VVT-i) 
o Sistema de injeção - Injeção direta multiponto 
o Cilindrada - 1490 cm3 
o Diâmetro x Curso - 80.5 x 97.6 mm 
o Taxa de compressão - 14.0:1 
o Potência máxima (mci) - 92 cv 
o Binário máximo 120/3600 Nm/rpm 

C
o

p
yrigh

t C
o

n
n

ect 2
0

2
1

.0
2

.1
6 

http://www.centralconnect.pt/


 

Plataforma de Comunicação: Telefone: E-mail:  

www.centralconnect.pt 214 228 209 info@centralconnect.pt 2 

 

o Motor elétrico - Tipo Motor síncrono de magneto 
permanente 

o Motor elétrico - Potência máxima 59 kW 
o Motor elétrico - Binário máximo 141 Nm 
o Bateria híbrida - Tipo Iões de lítio 
o Bateria - Voltagem (nominal) 177.6 v 
o Bateria - Capacidade 4.3 Ah 
o Potência máxima combinada 116 cv 

 

 Performance: 
o Velocidade máxima - 175 km/h 
o Aceleração 0-100 km/h – 9.7 s 
 

 Suspensão: 
o Suspensão dianteira - Estrutura MacPherson 
o Suspensão traseira - Barra de torção 
 

 Travões: 
o Travões dianteiros - Discos ventilados 
o Travões traseiros - Disco sólidos 
 

 Pneus e Jantes: 
o Dimensão dos pneus - 185/65R15 
o Pneu suplente temporário 
o Jantes em liga leve 15" 
 

 Peso bruto: 
o 1615 kg 
 

 Dimensões interiores: 
o Número de lugares 5 
o Largura interior 1430 mm 
o Comprimento interior 1845 mm 
o Altura interior 1190 mm 

 

 Dimensões exteriores: 
o Comprimento exterior 3940 mm 
o Largura exterior 1745 mm 
o Altura exterior 1500 mm 
o Distância entre eixos 2560 mm 
o Projeção dianteira 790 mm 
o Projeção traseira 590 mm 
 

 Personalização exterior: 
o Antena tipo barbatana de tubarão 
o Spoiler traseiro em preto metalizado 

 

 Conforto Exterior: 
o Espelhos retrovisores exteriores elétricos 
o Sensor de luz 
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o Sistema "Follow-me-home" 
o Sensor de chuva 
o Fecho centralizado das portas 
 

 Performance exterior: 
o Spoiler traseiro 
 

 Segurança Exterior: 
o Câmara auxiliar traseira 
o Sistema de Pré-Colisão (PCS) com deteção de peões e 

ciclistas 
o Reconhecimento de Sinais de Trânsito (RSA) 
o Luzes de Máximos com Controlo Automático (AHB) 
o Cruise Control Adaptativo (ACC) 
o Imobilizador 
o Sistema de Anti bloqueio da Travagem (ABS) 
o Sinal de Travagem de Emergência (EBS) 
o Luz de stop LED 
o Sistema de chamada de emergência (e-Call) 
o Limitador de velocidade 
o Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) 
o Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS) 
o Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC) 
o Assistência de Condução Inteligente (LTA) 
o Sistema de Pré-Colisão (PCS) com assistência de 

interseção 
 

 Multimédia: 
o Toyota Touch® 2 
o Bluetooth® 
o 4 colunas de som 
o Entrada USB 
o Ecrã multimédia de 7" 
o Integração com Smartphone 
 

 Personalização Interior: 
o Volante em pele 
o Travão de estacionamento eletrónico 
 

 Conforto Interior: 
o Ar condicionado automático 
o Filtro de pólen 
o Comando do limitador de velocidade no volante 
o Comando de áudio no volante 
o Comando do cruise control adaptativo no volante 
o Comando multi informações no volante 
o Comando do aviso de saída de faixa de rodagem no 

volante 
o Vidros dianteiros elétricos 
o Velocímetro analógico 
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o Tacómetro analógico 
o Direção assistida elétrica 
o Volante ajustável em profundidade 
o Volante ajustável em altura 
o Banco do condutor com ajuste em altura manual 
o Ecrã de informações TFT a cores 
o Ecrã de informações de 4.2" 
o Iluminação na bagageira 
o Luzes individuais dianteiras 
o Espelho de cortesia na pala de sol do condutor 
o Espelho de cortesia na pala de sol do passageiro 

frontal 
o Tomada de 12V dianteira 
o Fecho centralizado das portas 
o Bancos traseiros rebatíveis a 60:40 
o Comando do limitador de velocidade no volante 
 

 Arrumação Interior: 
o Suporte de copos dianteiro 
o Bolsas de arrumação nas portas dianteiras 
o Bolsas de arrumação nas portas traseiras 
o Porta-luvas 
o Chapeleira na bagageira 

 

 Segurança Interior: 
o Possibilidade de desligar o airbag do passageiro 

frontal 
o Sistema de fixação ISOFIX 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança 

dianteiros 
o Aviso de colocação dos cintos de segurança traseiros 
o Bancos dianteiros com Sistema de Proteção da Coluna 

Cervical (WIL) 
 

*A aplicação Configurador Toyota é feita para lhe fornecer os dados que oferece uma indicação de 
especificações do veículo e preços. Fizemos todos os esforços para garantir que estes estão em 
conformidade com os produtos atualmente em oferta para os nossos clientes. Especificações e 
preços podem, contudo, ser sujeitos a alteração sem aviso prévio e não fazemos quaisquer 
representações ou fornecer quaisquer garantias no que diz respeito a essa informação, a 
disponibilidade de qualquer especificação do produto declarado, ou a exatidão dos preços 
fornecidos pelo Configurador. Não fazemos representações no que diz respeito à disponibilidade de 
qualquer veículo particular, em qualquer país em que o Configurador é fornecido. Além disso, 
ilustrações fornecidas de quaisquer produtos em destaque no Configurador do carro, podem incluir 
equipamento opcional que não é fornecido como padrão/original. Para receber as informações mais 
recentes e definitivas de preços e especificações para a sua viatura, por favor visite ou contacte o 
Cocontratante no Acordo Quadro, Toyota Caetano Portugal, S.A. 
(1)Os preços indicados são fornecidos apenas a título indicativo. Os preços apresentados são os 
preços de venda a público recomendados, não incluem as despesas de legalização e transporte nem 
o eco valor e podem ser alterados sem qualquer aviso prévio. 

 

 

 Preço em Euros s/IVA 17.237,94 
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