
ACESSÓRIOS

A Toyota oferece um ano de garantia de fábrica para toda a linha de acessórios genuínos. 1Disponível nas versões X, XS e XLS hatch, sedã e Cross. 2Disponível para todas as versões 
hatch, sedã e Cross. Para as versões X e XS, apenas quando instalado farol de neblina genuíno. 3Disponível nas versões X e XS hatch e sedã. 4Disponível nas versões X, XS (quando 
instalado farol de neblina genuíno) e XLS hatch e sedã. 5Disponível na versão X hatch e sedã. 6Disponível nas versões X, XS e XLS hatch e sedã. 7Disponível para todas as versões 
hatch, sedã e Cross. 8Disponível para todas as versões hatch e sedã. As versões e os acessórios poderão ser adquiridos na rede de concessionárias Toyota, sujeitos a disponibilidade 
no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões do Etios. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para 

mais informações. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite 
de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia, o manual 
do proprietário ou o site www.toyota.com.br para mais informações.
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Verifique outras opções de acessórios em www.toyota.com.br/etios.

FAÇA UM TEST ETIOS.
O TEST DRIVE PARA 
QUEM GOSTA DE CARRO. 

L I N H A  20 1 6

www.toyota .com.br/et ios*Exceto veículo na cor Preto Rock. **Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos 
dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros).

 Disponível   - Não disponível

Cores disponíveis para as versões hatchback, sedã e Cross.
Somente a versão Cross está disponível em Amarelo Reggae. Versão Platinum disponível apenas nas cores Prata Soul, Preto Rock e Branco Pérola.

 Disponível         - Não disponível

ETIOS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de tanque (l)
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Altura (mm)
Distância entre eixos (mm)
Capacidade do porta-malas (l)

Transmissão

Taxa de compressão
Cilindrada (cm3)

Motor

Traseira
Dianteira

Traseiros
Dianteiros

Rodas
Pneus

Direção

12,1:1
1.496

1.5L 16V DOHC

Manual de cinco velocidades

McPherson com barra estabilizadora

175 / 65 R14
14 x 5J

185 / 60 R15
15 x 5,5J

185 / 60 R15
 15 x 5,5J

175 / 65 R14
14 x 5J

Direção eletroassistida progressiva

Discos ventilados

Combustível Gasolina/etanol

ETIOS X ETIOS X ETIOS XS ETIOS XS PLATINUM PLATINUM ETIOS XLSETIOS XLS ETIOS CROSS

1.329
12,2:1

Torque (kgf.m/rpm) | (Nm/rpm) 13,9 kgf.m / 3.100 rpm | 136 Nm / 3.100 rpm (etanol)
13,9 kgf.m / 3.100 rpm | 136 Nm / 3.100 rpm (gasolina)

12,8 kgf.m / 3.100 rpm | 126 Nm / 3.100 rpm (etanol)
11,9 kgf.m / 3.100 rpm | 117 Nm / 3.100 rpm (gasolina)

Potência (cv/rpm) | (kW/rpm) 96,5 cv / 5.600 rpm | 71 kW / 5.600 rpm (etanol)
92 cv / 5.600 rpm | 68 kW / 5.600 rpm (gasolina)

90 cv / 5.600 rpm | 66 kW / 5.600 rpm (etanol)
84 cv / 5.600 rpm | 62 kW / 5.600 rpm (gasolina)

1.3L 16V DOHC

45
3.777

1.695
1.510

2.460 2.550
270 562

4.265

270

3.893
1.734

2.460
1.553

Eixo de torção com barra estabilizadora

Tambor

MOTORIZAÇÃO

DIREÇÃO

DIMENSÕES

FREIOS

PNEUS E RODAS

SUSPENSÃO

TRANSMISSÃO

 
HATCHBACK SEDÃ CROSS

VERSÕES

ÁUDIO
Antena

Rádio CD player com função MP3, entrada USB e Bluetooth®

Sistema multimídia com áudio, TV digital, DVD, GPS, câmera de ré e Bluetooth®

Rádio com função MP3, entrada USB, Bluetooth® e conexão smartphone

Dois alto-falantes e dois tweeters

ETIOS 
LISTA DE EQUIPAMENTOS VERSÕES

HATCHBACK SEDÃ CROSS
ETIOS X ETIOS XS PLATINUM ETIOS XLS ETIOS CROSSETIOS X ETIOS XS PLATINUM ETIOS XLS

ETIOS 
LISTA DE EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

VERSÕES

APARÊNCIA

Jogo de tapetes para motorista e passageiros (quatro unidades) (exclusivo)

Air bag duplo para motorista e passageiro
Alarme de advertência de portas abertas, faróis acesos e do cinto de 
segurança (motorista e passageiro)
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-tensionador e limitador de força

Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central de dois pontos
Desembaçador do vidro traseiro

Imobilizador eletrônico do motor

Limpador e lavador do vidro traseiro
Luz auxiliar de freio (brake light)

Faróis de neblina dianteiros (cromado) (cromado)

Freios ABS com EBD

Sensor de estacionamento na cor do carro

Porta-malas com iluminação

Abertura interna do tanque de combustível

Acelerador eletrônico
Ajuste de altura do banco do motorista

Banco traseiro rebatível (somente encosto)

Console central com dois porta-copos dianteiros e um traseiro
Direção eletroassistida progressiva
Para-sol com espelho de cortesia para motorista e passageiro

Relógio digital

Ar-condicionado com filtro antipólen e ar quente

Vidros elétricos dianteiros (auto-down para motorista) e traseiros e travas elétricas

Abertura interna do porta-malas
Abertura elétrica do porta-malas

Acabamento dos bancos de couro e material sintético**

Acabamento dos bancos em tecido (parte anterior dos bancos) e material sintético
Acabamento dos bancos em tecido

Manopla de câmbio em couro

Rodas de aço 14” com calotas integrais
Revestimento completo do porta-malas

Rodas de liga leve 15” (design exclusivo) (design exclusivo) (design exclusivo)

Volante revestido de couro
Volante com acabamento prata fosco

Para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro

Para-choques dianteiro e traseiro com design off-road

Acabamento cromado na tampa do porta-malas (superior) (superior/inferior) (superior) (superior/inferior)

Máscara negra na lanterna traseira

Grade dianteira na cor do carro

Acabamento preto na coluna central*

Acabamento externo off-road exclusivo

Aerofólio traseiro (especial)

Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro

Maçanetas internas cromadas

Apoio de braço lateral com acabamento Total Black
Barras de teto longitudinais

Difusores de ar com acabamento cromado

Acabamento interno das portas em tecido

Maçanetas externas na cor do carro

Painel Total Black com velocímetro Black & Blue

HATCHBACK SEDÃ CROSS
ETIOS X ETIOS XS PLATINUM ETIOS XLS ETIOS CROSSETIOS X ETIOS XS PLATINUM ETIOS XLS

Grade dianteira com acabamento cromado (detalhe) (inteira)(inteira)(detalhe)

Base de manopla de câmbio com acabamento cromado

Espelhos retrovisores elétricos com pisca integrado

Volante com controle de áudio

Acabamento dos bancos Comfort Drive (costura exclusiva)

Preto Rock (215) Cinza Jazz (1J3) Branco Pérola (070)

Vermelho Pop (3S1) Azul Techno (785)

Condições exclusivas de financiamento e seguros. Consulte o seu distribuidor Toyota. www.bancotoyota.com.br

Prata Soul (1H6)

Amarelo Reggae (5A3)

Sistema de alarme

Chave com comando de abertura e fechamento das quatro portas

Branco Bossa Nova (058)

Sistema multimídia touch screen de alta definição  
com TV digital, DVD, GPS 3D e câmera de ré1

Grade frontal cromada6

Sensor de estacionamento1 
e protetor de para-choque7

Friso lateral8 e 
maçaneta cromada2



TOYOTA ETIOS, SUA MELHOR ESCOLHA.

•  Os motores 1.3 e 1.5 flex entregam potência de sobra  

e baixo consumo de combustível: destaque na categoria

• Excelente performance mesmo em baixas rotações

• Ótima aceleração, agilidade na retomada e força são 

    diferenciais do Etios, tornando-o uma ótima opção para 

    viajar com os amigos ou a família

• Classificação A1 no Programa Brasileiro de Etiquetagem 

     Veicular para as versões hatchback e sedã

ALTA PERFORMANCE  
E ECONOMIA SUPERIOR

Motores 1.3 e 1.5 16V.15

8

14
8

Azul - Pantone 647C
Verniz

RFQ03597  74514-98651

28/10/2014

Etiqueta referente à versão Etios X hatchback. 
1Informações disponíveis no site do Inmetro: www.inmetro.gov.br.

Air bag frontal
1O teste feito no Toyota Etios pelo Latin NCAP ocorreu no dia 17/10/2012 em Landsberg, na Alemanha. Resultado disponível em www.latinncap.com.

DESTAQUE EM SEGURANÇA
EM UM DOS MAIORES
PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO
AUTOMOTIVA1

•  Air bag frontal que oferece mais  

proteção para você e todos os passageiros

•  Freios ABS com EBD, que asseguram  

o controle direcional do veículo em frenagens 

de emergência

• Padrão de segurança Toyota

PÓS-VENDA TOYOTA

• Serviços com preços surpreendentes

•  Menor custo e tempo de reparo na 

categoria de sedãs compactos1

• 90% de clientes satisfeitos2

• 3 anos de garantia do veículo1

1Fonte: Cesvi Brasil Car Group – outubro de 2014.
2Fonte: Prime Action/Quest – fevereiro de 2015
3Preço válido para todo o território nacional, com vigência até 30/9/2015, 
nos termos previstos no manual do proprietário e/ou no livrete de garantia.

ESPAÇO INTERNO E CONFORTO SURPREENDENTES 
• Sistema multimídia com áudio, TV digital, DVD, GPS, câmera de ré e Bluetooth® 4 5

•  Rádio com função MP3, entrada USB, Bluetooth® e conexão smartphone disponível 
para as versões XLS e Cross

• Volante revestido de couro com controle de áudio1 
• Facilidade de dirigir e estacionar com a direção eletroassistida progressiva
• Porta-luvas climatizado com capacidade de 13 litros
• Versão Platinum com acabamento dos bancos com partes revestidas de couro e material sintético3

• Sensor de estacionamento4

• Um dos maiores porta-malas da categoria de sedãs compactos
• Painel de instrumentos central com maior ângulo de visão
• Suspensão macia, garantindo conforto

PEÇAS GENUÍNAS
MÃO DE OBRA INCLUSA

Revisão 10.000 km ou 12 meses

3x R$ 52,76
Total: R$ 158,283

Porta-malas do Etios sedã com capacidade de 562 litros: 
um dos maiores da categoria

Porta-luvas climatizado de 13 litrosVolante revestido de couro com controle de áudio1

Bancos Comfort Drive2.

 

Fazer parte do mundo Toyota é saber que você tem um carro pensado para você e sua família.

É saber que você fez a escolha correta, com a tranquilidade e a confiança que só a Toyota pode oferecer.

 

O Etios é fabricado na primeira EcoFactory da Toyota no Brasil sob os mais rigorosos padrões de qualidade.

 

Mas a qualidade Toyota vai além de seus produtos: os índices de satisfação de seus clientes no Brasil é de 90%.

 

Saiba por que o Toyota Etios é a sua melhor escolha. Seja bem-vindo.

BEM-VINDO À FAMÍLIA TOYOTA.

S i s t e m a  m u l t i m í d i a
I m a g e m :  E t i o s  P l a t i n u m

Air bag frontal duplo, freios ABS com EBD, direção eletroassistida 

progressiva, desembaçador traseiro, ar-condicionado,

porta-luvas climatizado, acabamento do painel Total Black, travas

e vidros elétricos, espelhos retrovisores externos elétricos na cor do 

carro, ajuste de altura no banco do motorista, maçanetas internas 

cromadas e acabamento interno das portas de tecido. Exclusivos 

para a versão hatchback: aerofólio, limpador e lavador traseiros.

Inclui itens da versão Etios XLS + design exclusivo da roda de liga leve aro 15”, 

manopla de câmbio com acabamento de couro, bancos Comfort Drive**

com costura exclusiva, para-choques dianteiro e traseiro com

design off-road, barras de teto longitudinais, aerofólio traseiro Cross

e jogo de tapetes exclusivos.

Inclui itens da versão Etios XLS, sistema multimídia com áudio,

TV digital, DVD, GPS, câmera de ré e Bluetooth®, design exclusivo da roda 

de liga leve aro 15”, bancos revestidos de couro e material sintético*, grade 

dianteira cromada, faróis de neblina com acabamento cromado na parte 

inferior e superior do porta-malas, máscara na lanterna traseira, manopla 

de câmbio em couro com acabamento cromado na base, e sensor de 

estacionamento na cor do carro. 

Inclui itens da versão Etios XS + rodas de liga leve aro 15”, 

faróis de neblina dianteiros, volante de couro, grade dianteira com 

acabamento cromado, espelhos retrovisores elétricos com

pisca integrado, bancos Comfort Drive**, friso cromado na parte

superior do porta-malas e rádio com função MP3, entrada USB, 

Bluetooth® e conexão smartphone.

Inclui itens da versão Etios X + acabamento preto na coluna central (exceto veículo 

na cor Preto Rock), acabamento dos bancos em tecido (parte anterior dos braços) 

e material sintético, difusores de ar com acabamento cromado, sistema de alarme, 

chave com controle de abertura das portas, volante com controle de áudio, rádio 

com função MP3, Bluetooth® e entrada USB, dois alto-falantes e dois tweeters.

Etios X 1.3

Etios Cross

Etios XLS 1.5

Etios XS 1.5

Etios Platinum 1.5

Etios X 1.5

Etios XLS 1.5

Etios XS 1.5

Etios Platinum 1.5

Etios Cross
1Disponível nas versões XLS, Platinum e Cross. 2Disponível nas versões XLS e Cross, banco revestido de material sintético. 3Banco com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético (parte posterior 
dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros). 4Disponível na versão Platinum. 5O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de 
outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação 
elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Por motivos de segurança, as imagens de TV e DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. O funcionamento depende da disponibilidade de 
sinal na região. Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o 
veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota.

*Banco com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros  
e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Etios Platinum disponível nas cores Preto Rock, Prata Soul e Branco Pérola. **Revestidos de material sintético.


