


DESCUBRA VOCÊ TAMBÉM POR QUE O ETIOS 

TEM OS PROPRIETÁRIOS MAIS SATISFEITOS.

ETIOS HATCH
Performance e dirigibilidade 

que você precisa.

Imagens do Etios XLS e Cross.

ETIOS 
Para você que tem espírito 
aventureiro e não abre mão 
de conforto. ETIOS SEDÃ

Conforto, espaço e segurança
para você e sua família.

Não está na hora de pensar diferente? O novo Etios convida você para uma experiência diferente

no segmento de compactos. Além da confiança, da qualidade e da durabilidade Toyota, ele tem um

amplo espaço interno e motores potentes, com melhor eficiência de consumo de combustível, 

produzidos na fábrica de Porto Feliz/SP – a fábrica de motores Toyota com tecnologia mais avançada

no mundo inteiro. Tudo isso com um excelente custo-benefício, o que faz do Etios a sua melhor escolha. 

Descubra por que o Etios é o carro com os proprietários mais satisfeitos do Brasil.1
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AINDA MAIS PERFORMANCE E POTÊNCIA COM ECONOMIA. 

Melhor hatch
compacto

de entrada1

1Revista Quatro Rodas – Pesquisa “Os Eleitos 2015” – Ano: 2015 / Mês: Outubro / Edição: 675. 
Disponível nas versões XS, XLS e Cross A/T.  Comparativo com o motor anterior do Etios 1.5L sedã; consumo na estrada conforme
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Imagem do Etios XLS hatchback.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
CONTROLE DE VELOCIDADE 

DE CRUZEIRO2

Trocas de marcha suaves, com muito 
conforto e segurança.

TRANSMISSÃO MANUAL

Comodidade de manter a velocidade 
sem pisar no pedal.

Melhor desempenho, engates perfeitos 
e menor consumo de combustível.

NOVA NOVA NOVO

RESPOSTAS RÁPIDAS
Ótima aceleração, com agilidade 
na retomada de força. 

DESEMPENHO
Excelente performance mesmo 
em baixas rotações.

NOVOS

Potentes e até 9% mais econômicos
os novos motores contam com o sistema 
Dual VVT-i, que controla o torque 
e a força, exigindo menos do motor.

MOTORES

DUAL VVT-  16V 
DOHC FLEX

1.3 L
98 cv

1.5 L
107 DUAL VVT-  16V 

DOHC FLEX

cv



O CONFORTO DO ESPAÇO INTERNO E A CONVENIÊNCIA
DO EXCLUSIVO PAINEL SMART SCREEN.  

Disponível nas versões XLS e Cross. Fonte: Revista Quatro Rodas – Pesquisa “Os Eleitos 2015” – Ano: 2015 / Mês: Outubro / Edição: 675. Imagem do Etios XLS sedã.

Função MP3, entrada USB, Bluetooth
e conexão smartphone. 

SISTEMA DE ÁUDIO
TOYOTA PLAY1PAINEL SMART SCREEN COM COMPUTADOR DE BORDO

Painel digital de TFT de alta resolução com duas telas de 4,2”, 
computador de bordo e gráficos informativos de consumo.

NOVO
NOVA 
SUSPENSÃO
Mais estável e macia, 
garantindo mais 
conforto e segurança.

NÍVEL DE RUÍDO 
REDUZIDO
Menor vibração 
e menor barulho 
do motor aliados ao 
isolamento acústico 
da cabine trazem 
tranquilidade a bordo

MAIS ESPAÇO

Um dos maiores porta-malas da categoria 
de sedãs compactos, com capacidade 
de 562 litros.

Melhor sedã 
compacto

Vencedor geral
dos Eleitos

DIREÇÃO ELETROASSISTIDA

Mais facilidade e segurança na condução 
em manobras e estacionando. 

AR-CONDICIONADO

Além do ar-condicionado de série em 
todas as versões, o Etios também conta 
com a conveniência de um porta-luvas 
climatizado de 13 litros. 



FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIROS1

Aprimora a iluminação da pista em casos de neblina e tempestade, 
auxiliando o motorista com segurança.

DESCUBRA A TRANQUILIDADE DE CONFIAR EM UM TOYOTA. 

AIR BAG FRONTAL DUPLO

Maior proteção em impactos frontais.

SISTEMA UNIVERSAL ISOFIX
COM TOP TETHER

Sistema de fixação e instalação de cadeirinhas 
infantis rápido e seguro. 

NOVO

Disponível nas versões XLS e Cross. Imagem meramente ilustrativa. 
O teste feito no Toyota Etios pelo Latin NCAP ocorreu no dia 17/10/2012 em Landsberg, na Alemanha. 
Resultado disponível em www.latinncap.com. 

FREIOS ABS COM EBD2

Asseguram o controle direcional em frenagens 
de emergência.

DESTAQUE 
EM SEGURANÇA NO 

LATIN NCAP.3



CUSTO-BENEFÍCIO MUITO ALÉM DAS SUAS EXPECTATIVAS.

1Revista Quatro Rodas – Comparativo “Os menores custos para se manter um carro no Brasil”– Ano: 2015 / Mês: Novembro. Revista Quatro Rodas – Pesquisa “Os Eleitos 2015” – Ano: 2015 / Mês: Outubro / Edição: 675. 3A Toyota oferece três anos 
de garantia de fábrica 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 
www.toyota.com.br para mais informações. Comparativo com o motor anterior do Etios 1.5L sedã; consumo na estrada conforme Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Imagem do Etios XLS hatch.

MENOR DESPESA1

O Etios X 1.5 foi eleito o sedã compacto
com menor despesa mensal. Os custos 
consideram revisão, manutenção, seguro 
e consumo de combustível. 

3 ANOS DE GARANTIA3

A Toyota oferece essa tranquilidade
para toda a linha de veículos. 

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO
Sem surpresas na hora da revisão. 
Além de possuir um dos menores custos
de manutenção, a revisão também possui 
tabela de valores fixos.  

O MELHOR PÓS-VENDA 
DO BRASIL
A Toyota foi eleita a montadora com melhor
assistência técnica no pós-venda, considerando
tempo, disponibilidade, qualidade e preços.  

VALOR DE REVENDA
O Etios possui um ótimo valor de revenda
com uma das menores desvalorizações
do mercado.  

CLASSIFICAÇÃO A
ATÉ 9% MAIS
ECONÔMICO4

em relação ao modelo
anterior, apresentando
um dos melhores consumos
da categoria segundo 
o Programa Brasileiro 
de Etiquetagem
Veicular do Inmetro.  

Melhor sedã
compacto2

Melhor hatch
compacto de entrada2

Vencedor geral
dos Eleitos2



PERSONALIZE O SEU 
TOYOTA ETIOS. Áudio

1. Alto-falantes1

2. Rádio com função MP3 e entrada USB
3. Rádio com função MP3, entrada USB e Bluetooth®1

4. Sistema multimídia com áudio, TV digital, DVD, GPS,
câmera de ré e Bluetooth®3 

5. Rádio com função MP3, entrada USB, Bluetooth®

e conexão smartphone4

Elegância e sofisticação
6. Maçaneta cromada5

7. Moldura cromada do farol de neblina6

8. Moldura cromada do retrovisor5

9. Moldura cromada do porta-malas 
    para as versões hatch e sedã7

10. Grade cromada7

11. Moldura cromada do câmbio3

Segurança
14. Farol de neblina4

15. Porcas de segurança das rodas5

16. Protetor do para-choque dianteiro e traseiro para
para as versões hatch7

17. Sensor de estacionamento3

18. Kit de alarme1

Utilidade
19. Bandeja do porta-malas / Tapete do porta-malas5

20. Calha de chuva5

21. Organizadores do porta-malas5

Esportividade
12. Friso lateral para as versões hatch e sedã7 
13. Lâmpadas brancas5

ACESSÓRIOS
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1Disponível para a versão X. 2Disponível para a versão X até o MY’16. Disponível para as versões X, XS, XLS e Cross. 4Disponível para as versões X e XS. 5Disponível para todas as versões. 6Disponível 
para a versão XLS. Disponível para as versões X e XS quando instalado o farol de neblina. Disponível para as versões X, XS e XLS . Os acessórios poderão ser adquiridos na rede de concessionárias 
Toyota sujeitos a disponibilidade no mercado brasileiro no momento da compra. Os preços estão sujeitos a variação, consulte a concessionária mais próxima. Os acessórios genuínos instalados 
nas concessionárias Toyota possuem garantia de 12 meses. Imagem do Etios XLS com acessórios aplicados.












