
VOCÊ TEM MAIS
PARA DESCOBRIR.

LINHA 2020



QUALIDADE TOYOTA EM UM COMPACTO FEITO PARA VOCÊ.



POTENTE MOTOR
1.5L COM 107 CV

DESCUBRA POR QUE O ETIOS 
É A SUA MELHOR ESCOLHA.

CONTROLE DE ESTABILIDADE (VSC), 
CONTROLE DE TRAÇAO (TRC) E CONTROLE 

DE ARRANCADA EM SUBIDA (HAC) 
TRANSMISSAO AUTOMÁTICA



MOTOR

1.5 L
107 16V DUAL VVT-i 

DOHC FLEX 

cv

CONFORTO TECNOLOGIA

Os motores contam com o sistema 
dual VVT-i, que controla o torque  
e a força, exigindo menos deles.

*Tapetes traseiros e extintor vendidos separadamente. **Disponível apenas  
na versão X Plus automática. ***Disponível na versão X Plus.

CONTROLE DE VELOCIDADE DE CRUZEIRO****
Comodidade de manter a velocidade 

sem pisar no pedal.

PAINEL 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.

SISTEMA DE ÁUDIO TOYOTA PLAY**** 
Com CD, MP3, USB e Bluetooth®.

PORTA-MALAS 
DE 562 LITROS

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

AMPLO ESPAÇO INTERNO****

DESEMPENHO



SEGURANÇA

VALOR DE REVENDA 
O ETIOS POSSUI UM ÓTIMO VALOR DE REVENDA, 
COM UMA DAS MENORES DESVALORIZAÇÕES DO MERCADO.

DESTAQUE EM SEGURANÇA NO LATIN NCAP  
O TOYOTA ETIOS POSSUI QUATRO ESTRELAS EM SEGURANÇA 
PARA PASSAGEIRO ADULTO.
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.

BENEFÍCIOS MUITO ALÉM 
DAS SUAS EXPECTATIVAS.

3 ANOS DE GARANTIA 
A TOYOTA OFERECE ESSA TRANQUILIDADE PARA TODA A LINHA DE VEÍCULOS.
A Toyota oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia ou 
100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou  www.toyota.com.br para mais informações.

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO 
SEM SURPRESAS NA HORA DA REVISÃO. ALÉM DE POSSUIR UM DOS MENORES CUSTOS DE MANUTENÇÃO, 
A REVISÃO SEGUE UMA TABELA DE VALORES FIXOS.

FREIOS ABS COM EBD 
Asseguram o controle direcional

em frenagens de emergência.

AIR BAG FRONTAL DUPLO 
Maior proteção em impactos frontais.

CONTROLE DE ESTABILIDADE (VSC), CONTROLE DE TRAÇAO 
(TRC) E CONTROLE DE ARRANCADA EM SUBIDA (HAC)

Maior estabilidade e segurança.



VERSÕES

SEDÃ

Etios X Etios X Plus

Manual Automático Manual Automático

1 – MOTORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO

Motor 1.5L 16V dual VVT-i (sem subtanque)

Combustível Gasolina/etanol (FFV)

Potência 107 cv/5.600 (etanol)  
102 cv/5.600 (gasolina)

Torque 14,7 kgf.m/4.000 rpm (etanol)  
14,3 kgf.m/4.000 rpm (gasolina)

Cilindrada 1.496 cm3

Taxa de compressão 13:1

Transmissão Manual de 6 velocidades/  
automática de 4 velocidades

2 – SUSPENSÃO, DIREÇÃO E FREIOS

Suspensão dianteira McPherson com barra estabilizadora

Suspensão traseira Eixo de torção com barra estabilizadora

Direção Eletroassistida progressiva

Freios dianteiros Discos ventilados

Freios traseiros Tambor

3 – PNEUS E RODAS

Pneus 175/65 R’14 185/60 R’15

Rodas Aço estampado com calota Liga leve

Estepe Aço estampado 175/65 R’14 (preta)

4 – DIMENSÕES

Tanque (l) 45

Comprimento (mm) 4.369

Largura (mm) 1.695

Altura (mm) 1.510

Entre-eixos (mm) 2.550

Porta-malas (l) 562

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS- VERSÕES Etios X Etios X Plus

5 – APARÊNCIA

Acabamento interno das portas de tecido o 
(Apenas dianteiras) o

Acabamento preto na coluna central* x o

Acabamento do painel de instrumentos em Black Piano o o

Controle de áudio e de computador de bordo no volante x o

Descansa-braços no assento do motorista x o 
(Versão automática)

Difusores de ar com acabamento cromado x o

Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro o o 
(Com seta integrada)

Grade frontal com acabamento em Black Paint o o

Lanternas dianteiras com luz de posicionamento  
(Clearance Lamp) o o

Maçanetas externas na cor do carro o o

Maçanetas internas cromadas x o

Máscara negra na lanterna o o

Máscara negra nos faróis (halogênio) o o

Painel de instrumentos digital Smart Screen em full TFT o o

Para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro o o

Vidros verdes (dianteiros, traseiros e laterais) o o

Volante com acabamento prata fosco o o

6 – CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Abertura interna do porta-malas o o

Abertura interna do tanque de combustível o o

Acabamento dos bancos de tecido o o

Ajuste de altura do banco do motorista (manual) o o

Ajuste de altura do volante (manual) o o

Ar-condicionado integrado frio e quente, manual com filtro antipólen o o

Banco traseiro rebatível (somente encosto) o o

Chave com comando de abertura e fechamento das portas o o



VERSÕES Etios X Etios X Plus

6 – CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Comando interno de abertura da tampa do combustível o o

Computador de bordo o o

Console central com porta-copos (2 frontais e 1 traseiro) o o

Controle de Velocidade de Cruzeiro (Cruise Control) x o 
(Versão automática)

Encosto de cabeça traseiro (nos 3 bancos) o o

Função Eco Wallet e consumo médio no computador de bordo x o

Material antirruído no interior do capô o o

Para-sol com espelho para motorista e passageiro o o

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

7 – SEGURANÇA

Air bag duplo para motorista e passageiro o o

Aviso sonoro para portas abertas, faróis acesos e cinto de segurança (motorista e passageiro) o o

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, com pré-tensionador e limitador de força o o

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (3) com Isofix o o

Controle de Estabilidade (VSC), Controle de Tração (TRC) e Controle de Arrancada em Subida (HAC) o o

Desembaçador do vidro traseiro o o

Freios ABS com EBD o o

Imobilizador eletrônico do motor o o

Luz auxiliar de freio (brake light) o o

Sistema de alarme perimétrico x o

8 – ÁUDIO

Antena short pole o o

Dois alto-falantes e dois tweeters x o

Sistema de áudio Toyota Play com CD, MP3, USB e Bluetooth® x o

Branco Polar
cód. 040

Prata Lua Nova
cód. 1H6

Branco Perolizado
cód. 070

Vermelho Super
cód. 3P0

Cinza Cosmopolita
cód. 1G2

Preto Infinito
cód. 215

*Exceto veículos na cor preta.

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS

O melhor atendimento desde o primeiro momento.

Cuidando do seu carro por você.

Sempre ao seu lado onde você estiver.

O que seu Toyota precisa, mais perto de você.

Pague menos pelo serviço ideal.

Dirija com a certeza do pneu certo para seu veículo.

Três anos de tranquilidade para você.

Serviços de qualidade com agilidade.

Toda a atenção que nossos clientes merecem.



No trânsito, dê sentido à vida.Conheça os acessórios genuínos Toyota. SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

TOYOTA.COM.BR/ETIOS @toyotadobrasil /toyotabrasil /toyota-do-brasil/ToyotaDoBrasil

1Disponível para as versões X e X Plus. 2Disponível para a versão X. 3Disponível para todas as versões. 4Condições 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 80% (oitenta 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). A Toyota oferece três anos de garantia para toda a linha sem 
limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou o site www.toyota.com.br para mais informações. 
Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. Itens e versões poderão não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Os veículos da linha Etios participam 
do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2019 (PBEV): na categoria de veículos utilitários compactos, o modelo Etios X Plus sedã 1.5L com transmissão automática possui nota B no PBEV dentro da categoria, nota 
B no ranking geral e nota B no ranking de emissões, apresentando o seguinte consumo – etanol/cidade: 8,4 km/l; etanol/estrada: 10,4 km/l; gasolina/cidade: 12,2 km/l; gasolina/estrada: 14,9 km/l; CO2 fóssil não renovável 
(g/km): 100 (gasolina). Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório, conforme NBR 7024, e ajustados para simular condições mais comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo 
verificado pelo motorista com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para consultar os demais modelos e saber mais, acesse www.inmetro.gov.br 
e www.conpet.gov.br.

CONHEÇA A LINHA DE ACESSÓRIOS GENUÍNOS
PARA EQUIPAR O SEU ETIOS.

Conheça mais opções de acessórios em www.toyota.com.br/etios.

6 7 85

2 3 41
1. Kit de farol de neblina.1

2.  Conjunto de alto-falantes 
dianteiros.2

3.  Kit de alto-falantes traseiros.3

4.  Bandeja do porta-malas.3

5.  Friso lateral.1

6.  Rádio 2 DIN com CD player 
e Bluetooth®.2

7. Alarme ultrassônico.3

8.  Sensor de estacionamento.1
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ENTRADA PARCELAS INTERMEDIÁRIAS PARCELA RESIDUAL À VISTA

% R$ X R$ % R$ R$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).4 
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.

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


