


Chegou a nova geração da SW4. Totalmente renovada, com um novo design mais moderno e robusto, a nova SW4 foi  
concebida para aqueles que estão sempre prontos para novos desafios e novas conquistas. E também para aqueles que sabem  
que aproveitar o caminho é tão importante quanto chegar ao seu destino. A nova SW4 foi criada para oferecer o máximo de  
conforto, segurança e performance. Com sete air bags*, estrutura mais forte e oferecendo total controle e assistência mesmo nos  
terrenos mais difíceis, a nova SW4 é uma ótima opção para você e sua família. Agora é com você: faça planos, sonhe e conquiste, mas não deixe de 
aproveitar o caminho.



DESIGN

Imagem da SW4 SRX.



*Disponível nas versões SRX.

3. Terceira coluna preta

2. Rodas de liga leve aro 18*1. Conjunto óptico dianteiro e traseiro de LED*

FORÇA E SOFISTICAÇÃO ELEVADAS A UM NOVO PATAMAR.

O conjunto óptico dos faróis e
das lanternas traseiras de LED*

traz tecnologia e refinamento
às linhas do veículo.

As novas rodas de liga leve aro 
18* trazem ainda mais robustez 

ao design da SW4.

A terceira coluna destaca ainda  
mais a assinatura da SW4 e traz  

fluidez ao seu desenho, dando a  
impressão de um teto flutuante.

1. Faróis e lanternas de LED*

2. Rodas de liga leve aro 18*

3. Terceira coluna preta



MELHOR
EXPERIÊNCIA A BORDO.

CONFORTO E
TECNOLOGIA

Imagem da SW4 SRX.



1. Power back door* 3. Smart Entry*

2. Start Button/Push Start*

4. Opção de sete lugares

Abertura elétrica do porta-malas com 
função de memória para ajuste da altura 

da tampa: tecnologia e conveniência.

A tecnologia do Start Button/Push Start* permite 
ligar ou desligar o motor com um simples toque.

Tecnologia que permite o destravamento das portas do 
veículo com apenas um toque.

Com amplo e confortável espaço interno, a terceira fileira de 
bancos (opcional) acomoda confortavelmente até sete pessoas. O 

sistema one-touch rebate o banco com apenas um toque.

1. Power back door*

2. Start Button/Push Start*

3. Smart Entry*

4. Opção de sete lugares

INTERIOR REFINADO DE ALTO NÍVEL: 
NOVO PAINEL MAIS MODERNO COM ACABAMENTOS TEXTURIZADOS E SOFT TOUCH.
*Disponível nas versões SRX.



SEGURANÇA

ALTO NÍVEL DE
SEGURANÇA E PROTEÇÃO.

CABINE REFORÇADA COM
MAIS AIR BAGS E MAIOR

ASSISTÊNCIA ELETRÔNICA EM
AMBIENTES OFF-ROAD.



SEGURANÇA

Imagem da SW4 SRX.



A nova SW4 conta com sete air bags*,  
sendo dois frontais, um de joelho (motorista), 

dois laterais e dois de cortina, absorvendo o 
impacto em caso de colisões.

Novo sistema de freios dianteiros e traseiros a 
disco, com sistemas que evitam o travamento 

das rodas garantindo controle direcional (ABS), 
distribuem a força de frenagem em função do peso 

aplicado (EBD) e auxiliam na parada em menores 
distâncias, aplicando força máxima nos freios (BAS), 

permitindo a frenagem com segurança.

A nova SW4 conta com controles eletrônicos de 
estabilidade (VSC) e tração (A-TRC), que 

corrigem a direção do veículo em curvas e em 
terrenos irregulares. Os assistentes de descida 

(DAC)* e de subida (HAC) controlam os freios 
para suprir a reversão do veículo na aceleração,  

garantindo controle em terrenos inclinados.

1. Sete air bags*

2. Freios ABS com EBD e BAS

3. Controles eletrônicos e off-road

1. Sete air bags* 2. Freios dianteiros e traseiros a disco

3. Controles eletrônicos e off-road

**

*Disponível nas versões SRX. **O teste realizado na SW4 pelo Latin NCAP está disponível em www.latinncap.com.



PERFORMANCE

Imagem da SW4 SRX.

NOVO MOTOR DIESEL
MAIS EFICIENTE. 25% MAIS 
TORQUE E MENOR CONSUMO.



1. Novo motor diesel
O novo motor diesel D-4D 2.8L  

16V turbo com potência de 177 cv  
e torque de 45,9 kgf.m (25% maior 

comparado à geração anterior) alia 
força e desempenho com melhor 

eficiência de consumo.

2. Motor Dual VVT-i Flex
O motor Toyota Dual VVT-i Flex 2.7L 16V 

DOHC com potência de 163 cv (etanol) e 
torque de 25 kgf.m está mais econômico 

e eficiente devido à redução do peso, 
menor fricção interna e melhoria na 

queima do combustível.

3. Motor gasolina V6 
O Motor 4.0L V6 24V DOHC conta 

com 238 cv de potência e 38,3 kgf.m 
de torque e, aliado à transmissão 

de 6 velocidades, entrega toda a 
performance esperada de um 

motor V6.

4. Novo chassi mais resistente
20% mais rígido (comparado à versão 

anterior), garante uma estrutura ainda 
mais robusta e durável, com a resistência 

necessária para encarar qualquer terreno 
nas condições mais extremas.

5. Nova transmissão automática 
A nova transmissão automática de seis 

velocidades (Super ECT), com paddle 
shift* no volante, proporciona mais 

conforto e segurança ao exigir menos 
do motor e dos freios. A SW4 também 

conta com os modos de condução Eco 
e Power.

MAIS FORTE DO QUE NUNCA.

1.  Motor 2.8L diesel com 177 cv 
e 25% mais torque

2. Toyota Dual VVT-i Flex 
2.7L 16V DOHC

3.  Motor gasolina 4.0L 
V6 24V DOHC

4. Novo chassi mais resistente

5.  Transmissão automática
de seis velocidades com
paddle shift*

*Disponível nas versões SRX.



01. SW4 SRX DIESEL A/T 4X4 
(5 E 7 LUGARES)

02. SW4 SRX DIESEL/GASOLINA 
V6 A/T 4X4 (7 LUGARES)

03. SW4 SR FLEX A/T 4X2
(5 E 7 LUGARES)

Freios ABS com EBD e BAS, bloqueio diferencial traseiro, 
air bags frontais (dois), de joelho (um), laterais (dois) e de 
cortina (dois), computador de bordo com tela de 4,2” de TFT, 
modos de condução Eco e Power, controle de velocidade de 
cruzeiro, acabamento em padrão madeira no console central 
e volante, bancos de couro e material sintético, sistema 
one-touch, que rebate o banco com apenas um toque para 
acesso à terceira fileira (disponível na versão  
7 lugares), luzes internas de LED, retrovisor interno 
eletrocrômico, saída de ar central com difusores no teto e 
controle de intensidade, sistema multimídia Toyota Play com 
GPS, TV digital, DVD, rádio, MP3, câmera de ré, conexão 
USB e Bluetooth®, estribos laterais na cor prata, Follow Me 
Home, acendimento automático dos faróis, VSC, A-TRC, 
TSC, HAC, DAC, Smart Entry, Start Button/Push Start, 
abertura elétrica do porta-malas com função de memória para 
ajuste da altura da tampa, faróis de Bi-LED, rodas de liga leve 
aro 18”. 

Freios ABS com EBD e BAS, bloqueio diferencial traseiro, air 
bags frontais (dois), de joelho (um), laterais (dois) e de cortina 
(dois), computador de bordo com tela
de 4,2” de TFT, modos de condução Eco e Power, controle 
de velocidade de cruzeiro, acabamento em padrão madeira 
no console central e volante, bancos  
de couro e material sintético, sistema one-touch, que rebate 
o banco com apenas um toque para acesso à terceira fileira, 
luzes internas de LED, retrovisor interno eletrocrômico, saída 
de ar central com difusores no teto e controle de intensidade, 
sistema multimídia Toyota Play com GPS, TV digital, DVD, 
rádio, MP3, câmera de ré, conexão USB e Bluetooth®, 
estribos laterais na cor prata, Follow Me Home, acendimento 
automático dos faróis, VSC, A-TRC, TSC, HAC, DAC, Smart 
Entry, Start Button/Push Start, abertura elétrica do porta-
malas com função de memória para ajuste da altura da 
tampa, faróis de Bi-LED, rodas de liga leve aro 18”. 

Freios ABS com EBD e BAS, air bags frontais (dois), 
de joelho (um), computador de bordo, modos de 
condução Eco e Power, controle de velocidade de 
cruzeiro, bancos de tecido, sistema one-touch, que 
rebate o banco com apenas um toque para acesso à 
terceira fileira (disponível na versão 7 lugares), Follow 
Me Home, faróis de halogênio, saída de ar central com 
difusores no teto e controle de intensidade, sistema 
multimídia Toyota Play com GPS, TV digital, DVD, 
rádio, MP3, câmera de ré, conexão USB e Bluetooth®, 
estribos laterais na cor preta, acendimento automático 
dos faróis, VSC, A-TRC, TSC, HAC, rodas de liga leve 
aro 17”.

LINEUP



ACESSÓRIOS

10. Painel virtual

Todos os acessórios genuínos Toyota são desenvolvidos com o padrão de qualidade e segurança da marca. Eles  
foram pensados para garantir ainda mais conforto e praticidade durante suas jornadas. E também para se  
adequarem perfeitamente às linhas sofisticadas do novo design da nova SW4. Além disso, com acessórios  
genuínos instalados, seu veículo é ainda mais valorizado, e você conta com 12 meses de garantia e  
cobertura total da rede de concessionárias.

Imagem da SW4 SRX.



Utilidades

Robustez e durabilidade

Tecnologia

Elegância e sofisticação

Esportividade

Segurança

Design

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 2019

01. Bandeja do 
porta-malas 
02. Calha de chuva
03. Organizador 
do porta-malas
04. Rede do porta-malas
05. Suporte para tablet

06. Engate
07. Protetor inferior dianteiro
08. Protetor inferior traseiro
09. Sobrecapa do para-choque

10. Painel virtual

11. Aplique cromado da tampa do porta-malas
12. Aplique cromado no farol
13. Soleira
14. Soleira do porta-malas

15. Barras transversais de teto
16. Luz de cortesia no assoalho
17. Ponteira de escapamento

18. Friso cromado do 
para-choque traseiro 

19. Trava de segurança  
das rodas
20. Trava de segurança  
do estepe



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E EQUIPAMENTOS



Prata Névoa
cód. 1D6

Branco Perolizado**
cód. 070

Cinza Granito
cód. 1G3

Preto Atitude
cód. 218

Marrom Urban
cód. 4W9

Branco Polar*
cód. 040
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Motor GASOLINA DIESEL FLEX

Versão SRX A/T - 7 assentos SRX A/T - 7 assentos SRX A/T - 5 assentos SR A/T - 7 assentos SR A/T - 5 assentos
Motorização

Motor Toyota VVT-i Gasolina V6 4.0L 24V DOHC Toyota Diesel D-4D 2.8L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) Toyota Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC

Potência (cv/rpm) 238/5.200 177/3.400 163/5.000 (Etanol) e 159/5.000 (Gasolina)

Torque (kgf.m/rpm) 38,3/3.800 45,9/1.600 - 2.400 25,0/4.000

Cilindrada (cm3) 3.956 2.755 2.694

Diâmetro x curso do pistão (mm) 94,0 x 95,0 92,0 x 103,6 95,0 x 95,0

Taxa de compressão 10,0 ± 0,2 15,6 ± 0,2 12,0 ± 0,2     

Alimentação Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)
Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível 

(tipo Common Rail)
Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)

Tração 
4x4 com caixa de transferência de tração (seletor de 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida), 

VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração)
4x2, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração)

Transmissão Automática de 6 velocidades com controle eletrônico de transmissão (6 Super ECT)

Relação diferencial (dianteiro/traseiro) 3.909 4.555

Suspensão

Dianteira Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora

Traseira 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais

Direção 

Tipo Hidráulica

Freios

Dianteiros 
Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força e frenagem) 

 e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)

Traseiros 
Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força e frenagem) 

 e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)

Pneus e rodas

Pneus 265/60 R18 265/65 R17

Rodas Rodas de liga leve com aro 18” Rodas de liga leve com aro 17”

Dimensões e capacidades

Comprimento (mm) 4.795

Largura (mm) 1.855

Altura (mm) 1.835

Entre-eixos (mm) 2.745

Peso em ordem de marcha (kg) 2.060 2.130 2.100 1.880 1.845

Peso bruto total (kg) 2.650 2.720 2.500

Capacidade de carga (kg) 590 620 655

Peso bruto total combinado (kg) 5.650 5.720 5.000

Capacidade do tanque (l) 80

Fora de estrada

Vão livre mínimo do solo (mm) 261 279

Ângulo de ataque 29o

Ângulo de saída 25o



Compartimento refrigerado no painel

Retrovisor interno eletrocrômico

Porta-luvas com amortecedores

6 alto-falantes e antena localizada no teto
Abertura elétrica do porta-malas com função de memória para ajuste da altura da tampa

Acendimento automático dos faróis

Ar-condicionado automático integrado frio e quente com display digital

Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição
Banco do motorista com ajuste elétrico de distância, inclinação e altura
Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços

Revestimento dos bancos

Câmera de ré com visualização na tela

Luz de leitura individual dianteira

Modo de seleção de condução Eco e Power

Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade

Computador de bordo com tela de 4,2” de TFT com funções: autonomia, aviso das 
portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer 
com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, 
odômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média 
do veículo, visualização do navegador e de áudio

Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa 
e descansa-braços

Controle de velocidade de cruzeiro

Desembaçador do vidro traseiro

Estribos laterais na cor prata

Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente

Luz de leitura individual dianteira de LED

Retrovisor externo, luz interna e de ignição acionadas por controle na chave

Maçanetas externas cromadas

Maçanetas internas cromadas

Para-sol do motorista e do passageiro com espelho de cortesia, luz de conveniência 
e suporte para documento

Porta-copos no painel (motorista e passageiro)

Porta-luvas com chave

Porta-objetos com porta-garrafas nas portas

Porta-revistas nos bancos dianteiros com ganchos de conveniência

Relógio digital

Retrovisores externos com regulagem elétrica, indicadores de direção
e iluminação de boas-vindas

Retrovisores externos eletrorretráteis com regulagem elétrica e indicadores de direção

Saída de ar-condicionado central com difusores no teto e controle de intensidade (2a e 3a fileiras) (2a e 3a fileiras) (2a fileira)

Couro e material sintético1

(2a fileira)

Seletor para troca de tração

Sistema multimídia com tela de 7” sensível ao toque, sistema de navegação (GPS)2 
integrado, sistema de entretenimento de vídeo3 integrado ao painel com TV digital4 
e leitor de DVD, rádio com CD player/MP3, câmera de ré com visualização na tela, 
Conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto, conexão USB e AUX, 
também compatíveis com iPod® e iPhone® 

Smart Entry: sistema Inteligente de destravamento das portas por sensores

Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave

Tapetes genuínos para 4 lugares na 1a e 2a fileiras de bancos

Terceira fileira de bancos rebatíveis

Tomada de energia (12V) para acessórios no painel (1), console central (1) 
e no porta-malas (1)

Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento

Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

Versão
GASOLINA
SRX A/T

Número de assentos

DIESELModelo

Conforto/conveniência

Porta-óculos no teto

SRX A/TSRX A/T
5 assentos

SRV A/T
5 assentos7 assentos 7 assentos

Versão
Número de assentos 7 assentos 7 assentos

Modelo

Acabamento em padrão madeira no console central e volante

Aerofólio traseiro

Barras longitudinais no teto

Luzes de condução diurna de LED

Farol alto e baixo de LED com nivelamento automático

Grade do radiador cromada

Faróis com temporizador – Follow Me Home

Lanternas traseiras de LED

Para-barros dianteiro e traseiro

Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo

Retrovisores externos na cor do veículo

Vidros verdes/para-brisa dégradé

Air bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro

Air bags laterais (dois): um para motorista e um para passageiro dianteiro

Alças de segurança 6 6 6 6

NA NA

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura

Assistente de descida (DAC)

Assistente de reboque (TSC)

Assistente de subida (HAC)

Barras de proteção nas portas

Trava automática das portas ativadas pelo movimento do veículo (acima de 20 km/h)

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionadores 
e limitadores de força

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 2a fileira de assentos

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 3a fileira de assentos

Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)

Controle eletrônico de tração (A-TRC)

Imobilizador por código eletrônico na chave

Luz de frenagem emergencial automática

Sensores de estacionamento traseiro (2)

Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas

Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas

Estilo 

Segurança

Sistema de alarme perimetral e volumétrico com acionamento a distância

Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas 

Sistema de segurança de proteção de pedestres

Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro 

Trava de segurança nas portas traseiras 

Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura 
e fechamento das 4 portas

Disponível Não disponível Não aplicávelNA

GASOLINA
SRX A/T

DIESEL
SRX A/TSRX A/T
5 assentos

SRV A/T
5 assentos

Faróis de neblina dianteiros

Faróis de neblina traseiros

Air bag de joelho (um) para motorista

Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)

Luz auxiliar de freio de LED (brake light)

Farol alto e baixo de halogênio com nivelamento manual

Air bags de cortina (dois)

Compartimento refrigerado no painel

Retrovisor interno eletrocrômico

Porta-luvas com amortecedores

6 alto-falantes e antena localizada no teto
Abertura elétrica do porta-malas com função de memória para ajuste da altura da tampa

Acendimento automático dos faróis

Ar-condicionado automático integrado frio e quente com display digital

Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição
Banco do motorista com ajuste elétrico de distância, inclinação e altura
Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços

Revestimento dos bancos

Câmera de ré com visualização na tela

Luz de leitura individual dianteira

Modo de seleção de condução Eco e Power

Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade

Computador de bordo com tela de 4,2” de TFT com funções: autonomia, aviso das 
portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer 
com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, 
odômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média 
do veículo, visualização do navegador e de áudio

Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa 
e descansa-braços

Controle de velocidade de cruzeiro

Desembaçador do vidro traseiro

Estribos laterais na cor prata

Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente

Luz de leitura individual dianteira de LED

Retrovisor externo, luz interna e de ignição acionadas por controle na chave

Maçanetas externas cromadas

Maçanetas internas cromadas

Para-sol do motorista e do passageiro com espelho de cortesia, luz de conveniência 
e suporte para documento

Porta-copos no painel (motorista e passageiro)

Porta-luvas com chave

Porta-objetos com porta-garrafas nas portas

Porta-revistas nos bancos dianteiros com ganchos de conveniência

Relógio digital

Retrovisores externos com regulagem elétrica, indicadores de direção
e iluminação de boas-vindas

Retrovisores externos eletrorretráteis com regulagem elétrica e indicadores de direção

Saída de ar-condicionado central com difusores no teto e controle de intensidade (2a e 3a fileiras) (2a e 3a fileiras) (2a fileira)

Couro e material sintético1

(2a fileira)

Seletor para troca de tração

Sistema multimídia com tela de 7” sensível ao toque, sistema de navegação (GPS)2 
integrado, sistema de entretenimento de vídeo3 integrado ao painel com TV digital4 
e leitor de DVD, rádio com CD player/MP3, câmera de ré com visualização na tela, 
Conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto, conexão USB e AUX, 
também compatíveis com iPod® e iPhone® 

Smart Entry: sistema Inteligente de destravamento das portas por sensores

Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave

Tapetes genuínos para 4 lugares na 1a e 2a fileiras de bancos

Terceira fileira de bancos rebatíveis

Tomada de energia (12V) para acessórios no painel (1), console central (1) 
e no porta-malas (1)

Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento

Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

Versão
GASOLINA
SRX A/T

Número de assentos

DIESELModelo

Conforto/conveniência

Porta-óculos no teto

SRX A/TSRX A/T
5 assentos

SRV A/T
5 assentos7 assentos 7 assentos

Versão
Número de assentos 7 assentos 7 assentos

Modelo

Acabamento em padrão madeira no console central e volante

Aerofólio traseiro

Barras longitudinais no teto

Luzes de condução diurna de LED

Farol alto e baixo de LED com nivelamento automático

Grade do radiador cromada

Faróis com temporizador – Follow Me Home

Lanternas traseiras de LED

Para-barros dianteiro e traseiro

Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo

Retrovisores externos na cor do veículo

Vidros verdes/para-brisa dégradé

Air bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro

Air bags laterais (dois): um para motorista e um para passageiro dianteiro

Alças de segurança 6 6 6 6

NA NA

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura

Assistente de descida (DAC)

Assistente de reboque (TSC)

Assistente de subida (HAC)

Barras de proteção nas portas

Trava automática das portas ativadas pelo movimento do veículo (acima de 20 km/h)

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionadores 
e limitadores de força

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 2a fileira de assentos

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 3a fileira de assentos

Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)

Controle eletrônico de tração (A-TRC)

Imobilizador por código eletrônico na chave

Luz de frenagem emergencial automática

Sensores de estacionamento traseiro (2)

Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas

Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas

Estilo 

Segurança

Sistema de alarme perimetral e volumétrico com acionamento a distância

Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas 

Sistema de segurança de proteção de pedestres

Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro 

Trava de segurança nas portas traseiras 

Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura 
e fechamento das 4 portas

Disponível Não disponível Não aplicávelNA

GASOLINA
SRX A/T

DIESEL
SRX A/TSRX A/T
5 assentos

SRV A/T
5 assentos

Faróis de neblina dianteiros

Faróis de neblina traseiros

Air bag de joelho (um) para motorista

Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)

Luz auxiliar de freio de LED (brake light)

Farol alto e baixo de halogênio com nivelamento manual

Air bags de cortina (dois)

¹Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) 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 e laterais das portas). ²O 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. ³Por motivos de segurança, as imagens da TV e do DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. 
4O 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. A 
Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. 
Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.5A Toyota  
recebeu a mais alta pontuação numérica no estudo J.D. Power Sales Satisfaction Index (SSI) StudySM Brasil 2016. O estudo baseou-se em 3.600 respostas de compradores de veículos novos 
de 14 marcas, no período de até doze meses após a compra. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções de clientes pesquisados entre os meses de março e abril de 
2016. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site brasil.jdpower.com. 6A Toyota recebeu a mais alta pontuação numérica no estudo J.D. Power Customer Service Index (CSI) StudySM 
Brasil 2016. O estudo baseou-se em 5.042 respostas de compradores de veículos novos de 14 marcas, de 12 a 36 meses após a compra. Os resultados do estudo são baseados em experiências 
e percepções de clientes pesquisados entre os meses de março e maio de 2016. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site brasil.jdpower.com.

J.D. Power Sales 
Satisfaction Index 
(SSI) Study™ Brasil 
2016: “Toyota, 
Melhor Classificada 
no Ranking de 
Satisfação com 
o Processo de 
Vendas”5

J.D. Power Customer 
Service Index (CSI) 
Study™ Brasil 
2016: “Toyota, 
Melhor Classificada 
no Ranking de 
Satisfação com 
Serviços de 
Pós-Vendas na 
Concessionária”6

Modelo GASOLINA DIESEL FLEX

Versão SRX A/T SR A/T

Número de assentos 7 assentos 7 assentos 5 assentos 7 assentos 5 assentos

Conforto/Conveniência

6 alto-falantes e antena localizada no teto l l l l l

Abertura elétrica do porta-malas com função de memória para ajuste 
da altura da tampa

l l l - -

Acendimento automático dos faróis l l l - -

Ar-condicionado integrado frio e quente - - - l l

Ar-condicionado integrado frio e quente com display digital l l l - -

Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição l l l l l

Banco do motorista com ajuste elétrico de distância, inclinação 
e altura

l l l - -

Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com 
descansa-braços

l l l l l

Chave tipo canivete - - - l l

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade l l l l l

Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível l l l l l

Compartimento refrigerado no painel l l l l l

Computador de bordo monocromático tipo DOT - - - l l

Computador de bordo com tela de 4,2” de TFT com funções: autonomia, 
aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, 
distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, 
indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura 
externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do 
navegador e de áudio

l l l - -

Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com 
tampa e descansa-braços

l  
(Acabamento de 

couro)

l  
(Acabamento de 

couro)

l  
(Acabamento de 

couro)

l  
(Acabamento de 

tecido)

l  
(Acabamento de 

tecido)

Controle de velocidade de cruzeiro l l l l l

Desembaçador do vidro traseiro l l l l l

Estribos laterais na cor preta - - - l l

Estribos laterais na cor prata l l l - -

Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente l l l l l

Luz de leitura individual dianteira de LED l l l - -

Maçanetas externas na cor do veículo - - - l l

Maçanetas externas cromadas l l l - -

Maçanetas internas cromadas l l l l l

Modo de seleção de condução Eco e Power l l l l l

Para-sol do motorista e do passageiro com espelho de cortesia,  
luz de conveniência e suporte para documento

l l l l l

Porta-copos no painel (motorista e passageiro) l l l l l

Porta-luvas com amortecedores l l l - -

Porta-luvas com chave l l l l l

Porta-objetos com porta-garrafas nas portas l l l l l

Porta-óculos no teto l l l l l

Porta-revistas nos bancos dianteiros com ganchos de conveniência l l l l l

Relógio digital l l l l l

Retrovisor externo, luz interna e de ignição acionadas por controle na 
chave

l l l l l

Retrovisor interno eletrocrômico l l l - -

Retrovisores externos com regulagem elétrica, indicadores de direção - - - l l

Retrovisores externos com regulagem elétrica, indicadores de direção  
e iluminação de boas-vindas

l l l - -

Revestimento dos bancos Couro e material sintético¹ Tecido

Saída de ar-condicionado central com difusores no teto e controle de 
intensidade

l  
(2a e 3a fileiras)

l  
(2a e 3a fileiras)

l  
(2a fileira)

l  
(2a e 3a fileiras)

l  
(2a fileira)

Seletor para troca de tração l l l - -

Sistema multimídia com tela de 7” sensível ao toque, sistema de 
navegação (GPS)² integrado, sistema de entretenimento de vídeo³ 
integrado ao painel com TV digital4 e leitor de DVD, rádio com CD player/
MP3, câmera de ré com visualização na tela, conexão Bluetooth® com 
microfone localizado no console do teto, conexão USB e AUX, também 
compatíveis com iPod® e iPhone®

l l l l l

Smart Entry: sistema inteligente de destravamento das portas por 
sensores

l l l - -

Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave l l l - -

Tapetes genuínos para 4 lugares na 1ª e 2ª fileiras de bancos l l l l l

Terceira fileira de bancos rebatíveis l l NA l NA

Modelo GASOLINA DIESEL FLEX

Versão SRX A/T SR A/T

Número de assentos 7 assentos 7 assentos 5 assentos 7 assentos 5 assentos

Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel (1), console central 
(1)  
e no porta-malas (1)

l l l l l

Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com 
antiesmagamento

l Todos l Todos l Todos l Motorista l Motorista 

Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computa-
dor de bordo

- - - l l

Volante com paddle shift, comandos integrados de telefone, áudio, vídeo  
e computador de bordo

l l l - -

Estilo

Acabamento em padrão madeira no console central e volante l l l - -

Aerofólio traseiro l l l l l

Barras longitudinais no teto l l l l l

Faróis alto e baixo de halogênio com nivelamento manual - - - l l

Faróis alto e baixo de LED com nivelamento automático l l l - -

Faróis com temporizador - Follow Me Home l l l l l

Faróis de neblina dianteiros l l l l l

Faróis de neblina traseiros l l l l l

Grade do radiador cromada l l l l l

Lanternas traseiras de LED l l l l l

Luzes de condução diurna de LED l l l - -

Moldura das janelas na cor preta - - - l l

Moldura das janelas cromadas l l l - -

Para-barros dianteiro e traseiro l l l l l

Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo l l l l l

Retrovisores externos na cor do veículo l l l l l

Vidros verdes/para-brisa dégradé l l l l l

Segurança

Air bag de joelho: (um) para motorista l l l l l

Air bags de cortina (dois) l l l - -

Air bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro 
dianteiro

l l l l l

Air bags laterais (dois): um para motorista e um para passageiro dianteiro l l l - -

Alças de segurança 6 6 6 6 6

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura l l l l l

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura l l l l l

Assistente de descida (DAC) l l l - -

Assistente de reboque (TSC) l l l l l

Assistente de subida (HAC) l l l l l

Barras de proteção nas portas l l l l l

Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico) l l l - -

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura,  
pré-tensionador e limitadores de força

l l l l l

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 2ª fileira de assentos l l l l l

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos na 3ª fileira de assentos l l NA l NA

Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC) l l l l l

Controle eletrônico de tração (A-TRC) l l l l l

Imobilizador por código eletrônico na chave l l l l l

Luz auxiliar de freio de LED (brake light) l l l l l

Luz de frenagem emergencial automática l l l l l

Sensores de estacionamento traseiro (2) l l l l l

Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergên-
cia) nas 4 rodas

l l l l l

Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) 
nas 4 rodas

l l l l l

Sistema de alarme perimetral e volumétrico com acionamento a 
distância

l l l - -

Sistema de alarme perimétrico - - - l l

Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas l l l l l

Sistema de segurança de proteção de pedestres l l l l l

Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no 
banco traseiro 

l l l l l

Trava automática das portas ativada pelo movimento do veiculo  
(acima de 20 km/h)

l l l l l

Trava de segurança nas portas traseiras l l l l l

Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para 
abertura e fechamento das 4 portas

l l l l l

Fora de Estrada

 HILUX SW4 DIESEL 4X4 / SRV / SRX
2.8-16V

Automático
6 Marchas

A
B

D

9,0

10,5

208



SERVIÇOS
Serviço expresso

Agora você pode contar com toda a qualidade do serviço Toyota para realizar os serviços periódicos do seu 

carro em locais espalhados por todo o Brasil. Acesse o site www.toyota.com.br e consulte o Posto de Serviço 

Expresso mais próximo.

Assistência 24h

Pensando na sua segurança e tranquilidade, a Toyota oferece um serviço de assistência 24 horas em todo o 

território nacional, países integrantes do Mercosul e Chile. Profissionais capacitados estão à sua disposição para 

auxiliar nas mais diversas situações, desde chaveiro e troca de pneus até carro reserva e hospedagem em caso 

de imprevisto1.

 Peças genuínas

O seu veículo merece o melhor. Por isso, nos serviços realizados nas concessionárias Toyota são usadas somente 

peças genuínas que, por serem desenvolvidas exclusivamente para a Toyota, asseguram a melhor performance 

do seu veículo.

Preço fechado

Com o Serviço Preço Fechado, você sabe quanto vai pagar pelos reparos-chave antecipadamente. Serviço de 

qualidade, economia e praticidade, com profissionais especializados que conhecem seu carro como ninguém.

Programa de pneus

Quem busca comodidade encontra na concessionária Toyota o pneu certo para o seu veículo. 

Programa de Pneus, o preço que você procura com a segurança de que você precisa.

Assistência técnica

Utilize sempre a rede de concessionárias e garanta o melhor para o seu carro com precisão nos trabalhos 

executados e total dedicação ao cliente em todo o atendimento.

Agendamento ativo

Esqueceu de agendar a revisão do seu Toyota? Nós lembramos você. Próximo ao período das revisões, nossa 
equipe entra em contato e combina a melhor data e horário para sua conveniência

Revisão periódica

Preocupação com o preço das revisões? Aqui você já sabe o quanto vai custar cada 
revisão antes mesmo de precisar.

Garantia

Além da qualidade Toyota, nossos clientes contam com a tranquilidade de três anos de garantia2 
de fábrica sem limite de quilometragem para uso particular e limite de três anos ou 100 mil quilômetros 

(o que primeiro ocorrer) para uso comercial.

Revisão expressa

Para quem busca comodidade e agilidade, o programa Duo Tec oferece um serviço diferenciado, 
no qual dois técnicos treinados pela fábrica da Toyota realizam serviços  de manutenção do seu veículo em até 
90 minutos com a mais alta qualidade. Acesse o site www.toyota.com.br/servicos/duo-tec e confira os serviços e 

concessionárias participantes.

Aplicativos

O Toyota Service Link é o aplicativo que leva toda a segurança e a tranquilidade da Assistência 24h 
para dentro de seu smartphone. Entre no site www.toyota.com.br/servicos/aplicativos e 

faça o download para iPhone® ou Android®

Relacionamento com o cliente

Preocupados com a satisfação de nossos clientes, contamos com uma equipe de engenheiros e 
profissionais de atendimento treinados para oferecer uma experiência adequada para cada caso. 

Entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo.

1Serviço gratuito no primeiro ano e renovável por até 2 (dois) anos. Consulte as condições gerais no Manual de Assistência 24h. 2Os primeiros 90 (noventa) dias referem-se à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, e o período subsequente, 
à garantia contratual. Veja condições detalhadas de garantia no seu manual do proprietário. 3A tolerância para a realização de todas as revisões é de ± 1.000 km se a revisão for realizada pelo valor do hodômetro, ou ± 1 mês se a revisão for realizada pelo tempo, o que 
ocorrer primeiro, conforme livrete de garantia. 4A primeira revisão com mão de obra gratuita pode ser realizada em qualquer concessionária da rede Toyota no território brasileiro. A gratuidade da mão de obra da primeira revisão está vinculada ao cumprimento dos limites 
de 9.000 a 11.000 km ou de 11 a 13 meses, o que ocorrer primeiro, a partir da data da venda do veículo. 

REVISÃO SW43 Diesel Gasolina Flex

1a revisão4 R$ 522,21 R$ 295,45 R$ 328,04

2a revisão R$ 949,80 R$ 755,55 R$ 714,60

3a revisão R$ 1.017,90 R$ 637,65 R$ 609,60

4a revisão R$ 1.570,95 R$ 1.700,25 R$ 1.363,80

5a revisão R$ 808,80 R$ 622,65 R$ 609,60

6a revisão R$ 1.104,75 R$ 857,55 R$ 1.070,40

Validade: 01/10/16 a 31/03/17.



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. Itens e versões poderão não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Imagens meramente ilustrativas.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
TOYOTA.COM.BR/SW4 @toyotadobrasil /toyotabrasil /toyota-do-brasil/+toyotabrasil/ToyotaDoBrasil

Versão:

Cor:

•  Parcelas até 40% menores que em financiamentos convencionais 
com prazo de 12 a 36 meses;  

• Parcela residual de até 50% do valor do veículo para planos  
de 12 a 24 meses e de até 40% para planos de 36 meses; 

• Ao final do financiamento a rede Toyota garante a recompra do 
seu seminovo (desde que atendidas as condições).

Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição 
financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, 
por 85% (oitenta e cinco por cento) do valor na Tabela FIPE vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do 
Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). Sujeito a 
análise e aprovação de crédito. Simulação válida até 10 dias corridos após data de emissão.

Data da emissão: ___________________

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE  
UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA PARCELAS INTERMEDIÁRIAS PARCELA RESIDUAL À VISTA

% R$ X R$ % R$ R$


