
CM3

1.985

575 590

1.970

DISCOS VENTILADOS COM ABS

TAMBOR E ABS

265 / 65 R17

LIGA LEVE R17 7,5 J

2.350

CONFORTO / CONVENIÊNCIA

TRANSMISSÃO

SUSPENSÃO

DIREÇÃO

FREIOS

PNEUS E RODAS

DIMENSÕES E CAPACIDADES

FORA DE ESTRADA



*Itens em padrão couro.

SEGURANÇA

Air bag duplo

Alças de segurança

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura

Barras de proteção nas portas

Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos na segunda fileira de assentos

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na segunda fileira de assentos

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na terceira fileira de assentos

Faróis de neblina

Freios ABS nas 4 rodas

Imobilizador por código eletrônico na chave

Luz auxiliar de freio (brake light)

Sistema de alarme com acionamento a distância

Trava de segurança nas portas traseiras

Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave

ESTILO

Acabamento em padrão madeira

Aerofólio traseiro

Barras longitudinais no teto

Moldura pintada nos para-lamas

Para-barros dianteiro e traseiro

Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo

Rodas de Liga leve (7,5J 17’’)

Vidros verdes/Para-brisa dégradé

Retrovisores externos cromados

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

Acendedor de cigarros e cinzeiro no painel

Ar-condicionado automático e display digital 

Ar-condicionado integrado frio e quente (ajuste manual)

Ar-condicionado traseiro com difusores no teto para a segunda e a terceira fileiras de bancos
e controle de intensidade

Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição

Banco do motorista com ajustes elétricos (distância, inclinação e altura)

Banco do motorista com regulagem de altura

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

Coluna de direção com regulagem de altura

Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível

Computador de bordo com 7 funções
(temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível,
velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia, bússola)

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

Desembaçador e limpador do vidro traseiro

Estribos laterais

Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente

Luz de leitura dianteira

Luz interna e de ignição acionadas por controle na chave

Maçanetas internas cromadas

Pacote de couro* (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transferência
e laterais das portas em padrão couro)

Painel de instrumentos com tecnologia Optitron

Para-sol do passageiro com espelho de cortesia

Piloto automático (controle automático de velocidade)

Porta-copos no painel (motorista e passageiro)

Porta-objetos com porta-garrafas nas portas

Porta-óculos no teto

Porta-revistas nos bancos dianteiros

Rádio com CD changer para 6 discos e MP3 integrado

Rádio com CD player e MP3 integrado

Relógio digital

Retrovisor interno eletrocrômico

Retrovisores externos com regulagem elétrica

Retrovisores externos eletrorretráteis

Terceira fileira de bancos rebatíveis

Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel e no porta-malas

Transmissão automática

Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento de um toque com
antiesmagamento para o vidro do motorista

Volante com comandos integrados de áudio e de computador de bordo

DIESEL GASOLINA

VERSÃO SRV A/T SRV M/T SRV A/T SR A/T SR M/T

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS/ACABAMENTOS

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem prévio aviso.

7 7 7 7 7


