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Be Stylish. Be Dynamic.

اصنع الفرق. انطلق بديناميكية.



Dynamism and luxury 
co-exist.
The Camry’s bold dynamic styling not only thrills you on the 
move, it moves you while standing still.

التناغم الحقيقي بين الحيوية 
والفخامة.

تتمتع كامري بتصميم حيوي جريء يمنحك الشعور بالتفرد سواًء عند قيادتها، أو 
لمجرد امتالكها.







Steering wheel touch controls: Advanced 
technology is reflected in the thoughtfully 
designed features that offer you a high level of 
convenience, enhancing your driving pleasure. 
With steering wheel-mounted controls, such as 
the Bluetooth-equipped mobile phone, you’re in 
total command of the journey ahead.

Push button start: The world of the Camry is 
available at your fingertips and at the touch of a 
button. You can start your car or unlock the front 
doors and trunk with the Camry’s Smart Key 
System – all without removing the key fob from 
your pocket*. 

Power rear window sunshade: Power controls for 
this convenient sunshade make it easy to provide 
shade and privacy in the rear seats. It automatically 
retracts when the reverse gear is engaged.

Navigation system: The system guides you to 
your destination with clear and easy to read 
graphics on the display, quick route search and 
zoom function.

نظام المالحة: يعمل نظام المالحة على إرشادك 
إلى الوجهة المطلوبة باستخدام تعليمات مرئية 

واضحة وسهلة القراءة على الشاشة، هذا إلى جانب 
ميزات البحث عن الطرق السريعة ووظيفة تكبير 

المعلومات المعروضة.

أزرار تحكم باللمس على المقود: تتجلى مظاهر 
التكنولوجيا الحديثة في الميزات المصممة بعناية مما 

يمنحك أعلى مستويات الراحة ويحقق لك متعة القيادة. 
من اآلن فصاعًدا سيسهل عليك استخدام أزرار التحكم 

على المقود لتشغيل أجهزة مثل الهاتف المتحرك المزود 
بخاصية بلوتوث، لتبقى األمور تحت سيطرتك دائًما 

طوال الطريق.

التشغيل بضغط زر: إنه زر ستحب استخدامه، فمع 
نظام الدخول الذكي في سيارة كامري، يمكنك فتح 

األبواب األمامية والصندوق الخلفي، باإلضافة إلى 
تشغيل محرك السيارة بضغطة زر، كل ذلك دون الحاجة 

حتى إلى إخراج المفتاح من جيبك أو محفظتك.

ستارة خلفية كهربائية واقية من الشمس: يتم التحكم 
في الستارة الواقية من الشمس بمنتهى السالسة من 
خالل أزرار كهربائية، وهو ما يحجب أشعة الشمس ويمنح 
الخصوصية لركاب المقاعد الخلفية. من ميزاتها أيًضا أنها 

تطوى أوتوماتيكًيا عند تعشيق ناقل الحركة الخلفي.

The stylish form of the spacious cabin exudes 
a feeling of contemporary luxury.

تتسم المقصورة باألناقة والرحابة وتزخر بوظائف 
متعددة لتبعث إحساًسا بالفخامة العصرية.





16V 2.5-liter
Max. output: 181HP/6000rpm
Max. torque: 24.0kg-m/4100rpm

4-Cylinder ENGINE: Go ahead, rev the engine a little, and watch the 
Camry come to life. The 2.5-liter V4 puts 181 horsepower under 
your right foot, making it one powerful ride.

The perfect combination of the super intelligent 6-speed automatic transmission with the engine 
consistently delivers outstanding performance and fuel efficiency, while ensuring a smooth 
driving experience.

محرك 4 أسطوانات: شغل المحرك واضغط قلياًل على دواسة الوقود، 
وشاهد انطالقة كامري الجريئة. تعمل كامري بمحرك 2.5 لتر ذي 4 

أسطوانات على شكل V لتضع في متناولك قدرة 181 حصاًنا كي تحظى 
بقيادة مفعمة بالقوة في كل رحالتك.

من بين ميزات كامري االنسجام التام بين المحرك وناقل الحركة األوتوماتيكي فائق التطور ذي 6 سرعات مما 
يعطي أداء فائًقا في القيادة وكفاءة عالية في استهالك الوقود، وفي الوقت ذاته يوّلد إحساًسا سلًسا 

بنقل الحركة.

16 صماًما، 2.5 لتر
أقصى قوة: 181 حصاًنا عند 6000 دورة بالدقيقة
أقصى عزم: 24 كلغ- متر عند 4100 دورة بالدقيقة

Enjoy the unique exhilaration of a 
sophisticated environment that integrates 
various advanced technologies to support 
driving pleasure, with class-leading sporty 
performance and excellent fuel efficiency.

استمتع بحيوية فريدة من نوعها في بيئة قيادة متطورة 
تجمع بين مختلف التقنيات الحديثة، للحصول على قيادة 

تلبي تطلعاتك وبأداء رياضي يضع هذه السيارة في 
طليعة فئتها مع توفير ممتاز في استهالك الوقود.

(Available for SE, SE+ and Limited)

Limited و SE+و SE متاحة في موديالت





The stylish yet functional 
beauty of the spacious cabin 
exudes contemporary luxury, 
accentuated by a host of fresh 
new features.

تتسم المقصورة باألناقة والرحابة 
وتزخر بوظائف متعددة لتبعث إحساًسا 

بالفخامة العصرية، ويتجسد تفردها في 
مجموعة من الميزات الجذابة الجديدة.



Multi-information display: Keep track of the driving information 
you use most. The SE+ and the top end Limited has an easy to view, 
4.2-inch TFT full colour screen.

VSC/Disc brakes: VSC helps prevent front or rear wheel slip by reducing engine power and 
applying brake force to the wheels that require it. For excellent basic performance, large 
disc brakes, ventilated on the front, provide sure stopping performance.

نظام التحكم بثبات المركبة/المكابح القرصية: يساعد نظام التحكم بثبات المركبة على منع انزالق 
العجالت من خالل تقليل قوة المحرك وتوزيع قوة الكبح على العجالت التي تحتاجها. وللحصول على 

أداء فائق، فإن المكابح القرصية كبيرة الحجم والمهواة من األمام تضمن الحصول على أفضل مستوى 
من الكبح.

SE, SE+ and Limited include a standard backup 
camera. When you put your Camry in reverse, an 
image of what’s visible to the camera will appear 
on the touch-screen display.

تتضمن موديالت SE و+SE وLimited كاميرا رؤية خلفية، 
تتيح عند الرجوع بسيارتك كامري للخلف عرض المشهد 

المواجه للكاميرا على الشاشة التي تعمل باللمس.

شاشة عرض معلومات متعددة: تابع جميع معلومات القيادة التي يكثر 
استخدامك لها. يتضمن كل من الموديلين +SE وLimited فائق اإلمكانات 

شاشة ملونة TFT مريحة للعين مقاس 4.2 بوصة.

The Camry conforms to the highest standards 
of safety in its class, helping to protect you 
with its cutting-edge technology to give you 
true peace of mind.

تجتمع في كامري ميزات السالمة األفضل في فئتها 
لتساعد على حمايتك بتقنياتها المتطورة وتمنحك راحة 

البال الحقيقية.

with VSC

without VSC



1. SRS Airbags (Front Drive + Passenger)
2. SRS Side Airbags (Front)
3. SRS Curtain Shield Airbags (Front & Rear)

1. نظام تقييد الحركة التكميلي )وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي(
2. نظام تقييد الحركة التكميلي )وسائد هوائية جانبية في الجزء األمامي من المقصورة(

3. نظام تقييد الحركة التكميلي )وسائد هوائية ستارية في الجزئين األمامي والخلفي من المقصورة(



Exterior Colours

Interior Colours

األلوان الخارجية 

األلوان الداخلية

Not all colors and trims available on all model grades. Visit your nearest Al-Futtaim Toyota Showroom for details.
ليست جميع األلوان وأنواع الزينة متاحة في جميع درجات الموديالت. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات تويوتا للحصول على التفاصيل.

Ivory (Fabric) Ivory (Leather)Ivory – High (Fabric)

White Pearl Crystal Shine Attitude Black Mica Silver Metallic Gray Metallic Bronze Mica Metallic Light Blue Mica MetallicSuper Red Dark Blue Mica Metallic
ميكا أسود أتيتيود أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال فضي معدنيبرونزي ميكا معدنيأزرق فاتح ميكا معدني أحمر فاقعأزرق داكن ميكا معدنيرمادي معدني

عاجي )قماش( عاجي - ممتاز )قماش(عاجي )جلد(



The 2017 Camry information presented herein is based on data available at the time of creation (June 2016) and is 
subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may vary. For details on vehicle 
specifications, standard features and available equipment in your area, contact your nearest Al-Futtaim Toyota showroom.

أي  للتغيير في  2016(، وهي خاضعة  )يونيو  المتاحة وقت اإلعداد  البيانات  تعتمد على   2017 كامري  الواردة هنا عن موديل  المعلومات 
وقت دون إشعار مسبق. قد تختلف مركبات العرض والمركبات المنتَجة فعلًيا عما هو مبين هنا. للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات 

والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم، يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - تويوتا.



800 TOYOTA | TOYOTA.AE

To experience the Camry or for more information, 
please contact Al-Futtaim Motors or visit our website at toyota.ae


