
2016 COASTER HI ROOF 2.7L (PETROL)
Technical Features GLX GLX الميزات التقنية

Engine 2.7 L, 4 CYLINDER IN-LINE, 16 VALVE, DOHC with VVT-i المحرك

Output (hp/rpm) 145/4800 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque kg-m/rpm 24/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

Front Suspension DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي

Rear Suspension LEAF SPRINGS التعليق الخلفي

Tyres Size 215/70R 17.5-Y (Y) 6.00 STEEL, BRIDGESTONE حجم اإلطارات

Dimensions (mm) L 6990 x W 2035 x H 2600 األبعاد )ملم(

Fuel Tank Capacity (Litre) 95 سعة خزان الوقود )لتر(

Seating Capacity 30 26 المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Air Conditioner • • تكييف هواء

Front & Rear Heater • • تدفئة أمامية وخلفية

Fabric Seats • • مقاعد قماش

Rear Seat Belts 2 Point • • أحزمة أمان للمقاعد الخلفية )نقطتين(

Front Seat Belts 3 Point** • • أحزمة أمان للمقاعد األمامية )ثالث نقاط(**

Auto Folding Center Door • • باب وسطي طي آلي

Microphone & Amplifier • • ميكروفون ومضخم صوت

Cutrains • • ستائر نوافذ

Rear Seat Hi Back Fixed • • المقاعد الخلفية بظهر مرتفع ثابت

Drivers Reclining Fron Seat • • مقعد السائق قابل لإلمالة

Baggage Rack with Tray • • رف أمتعة داخلي على شكل صينية

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB • • راديو AM/FM/مشغل أقراص CD/مخرج صوت 
USB إضافي/ مقبس

Number of Speakers 4 4 عدد مكبرات الصوت

Exterior Features الميزات الخارجية

Rear Window Defogger • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي

Halogen Headlamp • • مصابيح أمامية هالوجين

Mudguards Front & Rear • • واقيات طين أمامية وخلفية

Back Luggage Door - Lift Up Type • باب صندوق األمتعة الخلفي يفتح ألعلى

Luggage Back Door Double Leafed • باب مزدوج )ذو مصراعين( لصندوق األمتعة الخلفي

17.5” Steel Wheels • • عجالت معدن 17.5 بوصة

Rear Window Wiper • مساحة على الزجاج الخلفي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Rear Under Mirror • • مرآة مثبتة بالخلف لرؤية أسفل السيارة

Fire Extinguisher • • طفاية حريق

Anti-Lock Brake System (ABS) • • نظام مكابح مانع لالنغالق

Material Code TYCS09P27MD4RA16 TYCS09P27MD4RB16 كود المادة

Retail Sales Price 195,500 203,500 سعر التجزئة

Retail Price with Service Package(1) 199,964 207,964 سعر التجزئة مع برنامج الصيانة(١)

(1) Price inclusive of Fleet Periodic Maintenance Service contract 
up to 2 years / 50,000kms whichever comes first

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

**= 3 Points for Driver & Passenger, 2 Points for Sub Seat

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (June 2016), and are subject to change without prior notice.

)1( السعر يشمل عقد صيانة دورية لسنتين أو 50,000 كيلومتر أيهما يأتي أوًل

الرمز: • = القياسي / * = إكسسوارات محلية معتمدة
** = أحزمة أمان ثالثية النقاط للسائق والراكب األمامي، وأحزمة ثنائية النقاط لبقية المقاعد

يرجى مالحظة: أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )يونيو 2016( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

800 TOYOTA | TOYOTA.AE



2016 COASTER HI ROOF 2.7L (PETROL)
Technical Features GLX GLX الميزات التقنية

Engine 2.7 L, 4 CYLINDER IN-LINE, 16 VALVE, DOHC with VVT-i المحرك

Output (hp/rpm) 145/4800 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque kg-m/rpm 24/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

Front Suspension DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي

Rear Suspension LEAF SPRINGS التعليق الخلفي

Tyres Size 215/70R 17.5-Y (Y) 6.00 STEEL, BRIDGESTONE حجم اإلطارات

Dimensions (mm) L 6990 x W 2035 x H 2600 األبعاد )ملم(

Fuel Tank Capacity (Litre) 95 سعة خزان الوقود )لتر(

Seating Capacity 30 26 المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Air Conditioner • • تكييف هواء

Front & Rear Heater • • تدفئة أمامية وخلفية

Fabric Seats • • مقاعد قماش

Rear Seat Belts 2 Point • • أحزمة أمان للمقاعد الخلفية )نقطتين(

Front Seat Belts 3 Point** • • أحزمة أمان للمقاعد األمامية )ثالث نقاط(**

Auto Folding Center Door • • باب وسطي طي آلي

Microphone & Amplifier • • ميكروفون ومضخم صوت

Cutrains • • ستائر نوافذ

Rear Seat Hi Back Fixed • • المقاعد الخلفية بظهر مرتفع ثابت

Drivers Reclining Fron Seat • • مقعد السائق قابل لإلمالة

Baggage Rack with Tray • • رف أمتعة داخلي على شكل صينية

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB • • راديو AM/FM/مشغل أقراص CD/مخرج صوت 
USB إضافي/ مقبس

Number of Speakers 4 4 عدد مكبرات الصوت

Exterior Features الميزات الخارجية

Rear Window Defogger • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي

Halogen Headlamp • • مصابيح أمامية هالوجين

Mudguards Front & Rear • • واقيات طين أمامية وخلفية

Back Luggage Door - Lift Up Type • باب صندوق األمتعة الخلفي يفتح ألعلى

Luggage Back Door Double Leafed • باب مزدوج )ذو مصراعين( لصندوق األمتعة الخلفي

17.5” Steel Wheels • • عجالت معدن 17.5 بوصة

Rear Window Wiper • مساحة على الزجاج الخلفي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Rear Under Mirror • • مرآة مثبتة بالخلف لرؤية أسفل السيارة

Fire Extinguisher • • طفاية حريق

Anti-Lock Brake System (ABS) • • نظام مكابح مانع لالنغالق

Material Code TYCS09P27MD4RA16 TYCS09P27MD4RB16 كود المادة

Retail Sales Price 195,500 203,500 سعر التجزئة

Retail Price with Service Package(1) 199,964 207,964 سعر التجزئة مع برنامج الصيانة(١)

(1) Price inclusive of Fleet Periodic Maintenance Service contract 
up to 2 years / 50,000kms whichever comes first

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

**= 3 Points for Driver & Passenger, 2 Points for Sub Seat

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (June 2016), and are subject to change without prior notice.

)1( السعر يشمل عقد صيانة دورية لسنتين أو 50,000 كيلومتر أيهما يأتي أوًل

الرمز: • = القياسي / * = إكسسوارات محلية معتمدة
** = أحزمة أمان ثالثية النقاط للسائق والراكب األمامي، وأحزمة ثنائية النقاط لبقية المقاعد

يرجى مالحظة: أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )يونيو 2016( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

800 TOYOTA | TOYOTA.AE



2016 COASTER STD ROOF 2.7L (PETROL)
Technical Features GL GLS الميزات التقنية

Engine 2.7 L, 4 CYLINDER IN-LINE, 16 VALVE, DOHC with VVT-i المحرك

Output (hp/rpm) 145/4800 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque kg-m/rpm 24/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

Front Suspension DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي

Rear Suspension LEAF SPRINGS RIGID AXLE التعليق الخلفي

Tyres Size 650R16-10PR(10) 5.50F STEEL 215/70R 17.5-Y (Y) 6.00 STEEL حجم اإلطارات

Dimensions (mm) L 6255 x W 2035 x H 2430 L 6990 x W 2035 x H 2445 األبعاد )ملم(

Fuel Tank Capacity (Litre) 95 سعة خزان الوقود )لتر(

Seating Capacity 26 30 المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Air Conditioner • • تكييف هواء

Front & Rear Heater • • تدفئة أمامية وخلفية

Fabric Seats • • مقاعد قماش

Rear Seat Belts 2 Point • • أحزمة أمان للمقاعد الخلفية )نقطتين(

Front Seat Belts 3 Point** • • أحزمة أمان للمقاعد األمامية )ثالث نقاط(**

Auto Folding Center Door • • باب وسطي طي آلي

Microphone and Amplifier • • ميكروفون ومضخم صوت

Curtains • • ستائر نوافذ

Rear Seat Hi Back Fixed • • المقاعد الخلفية بظهر مرتفع ثابت

Drivers Reclining Front Seat • • مقعد السائق قابل لإلمالة

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB • • راديو AM/FM/مشغل أقراص CD/مخرج صوت 
USB إضافي/ مقبس

Number of Speakers 4 4 عدد مكبرات الصوت

Exterior Features الميزات الخارجية

Rear Window Defogger • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي

Halogen Headlamp • • مصابيح أمامية هالوجين

Mudguards Front & Rear • • واقيات طين أمامية وخلفية

Back Luggage Door - Lift Up Type • • باب صندوق األمتعة الخلفي يفتح ألعلى

16” Steel Wheels • عجالت معدن 16 بوصة

17.5” Steel Wheels • عجالت معدن 17.5 بوصة

Rear Window Wiper • • مساحة على الزجاج الخلفي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Rear Under Mirror • • مرآة مثبتة بالخلف لرؤية أسفل السيارة

Fire Extinguisher • • طفاية حريق

Anti-Lock Brake System (ABS) • نظام مكابح مانع لالنغالق

Material Code TYCS07P27MC2RA16 TYCS07P27MD3RA16 كود المادة

Retail Sales Price 179,500 188,500 سعر التجزئة

Retail Price with Service Package(1) 183,964 192,964 سعر التجزئة مع برنامج الصيانة(١)

(1) Price inclusive of Fleet Periodic Maintenance Service contract 
up to 2 years / 50,000kms whichever comes first

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

**= 3 Points for Driver & Passenger, 2 Points for Sub Seat

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (June 2016), and are subject to change without prior notice.

)1( السعر يشمل عقد صيانة دورية لسنتين أو 50,000 كيلومتر أيهما يأتي أوًل

الرمز: • = القياسي / * = إكسسوارات محلية معتمدة
** = أحزمة أمان ثالثية النقاط للسائق والراكب األمامي، وأحزمة ثنائية النقاط لبقية المقاعد

يرجى مالحظة: أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )يونيو 2016( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

800 TOYOTA | TOYOTA.AE



2016 COASTER STD ROOF 2.7L (PETROL)
Technical Features GL GLS الميزات التقنية

Engine 2.7 L, 4 CYLINDER IN-LINE, 16 VALVE, DOHC with VVT-i المحرك

Output (hp/rpm) 145/4800 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque kg-m/rpm 24/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

Front Suspension DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي

Rear Suspension LEAF SPRINGS RIGID AXLE التعليق الخلفي

Tyres Size 650R16-10PR(10) 5.50F STEEL 215/70R 17.5-Y (Y) 6.00 STEEL حجم اإلطارات

Dimensions (mm) L 6255 x W 2035 x H 2430 L 6990 x W 2035 x H 2445 األبعاد )ملم(

Fuel Tank Capacity (Litre) 95 سعة خزان الوقود )لتر(

Seating Capacity 26 30 المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Air Conditioner • • تكييف هواء

Front & Rear Heater • • تدفئة أمامية وخلفية

Fabric Seats • • مقاعد قماش

Rear Seat Belts 2 Point • • أحزمة أمان للمقاعد الخلفية )نقطتين(

Front Seat Belts 3 Point** • • أحزمة أمان للمقاعد األمامية )ثالث نقاط(**

Auto Folding Center Door • • باب وسطي طي آلي

Microphone and Amplifier • • ميكروفون ومضخم صوت

Curtains • • ستائر نوافذ

Rear Seat Hi Back Fixed • • المقاعد الخلفية بظهر مرتفع ثابت

Drivers Reclining Front Seat • • مقعد السائق قابل لإلمالة

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB • • راديو AM/FM/مشغل أقراص CD/مخرج صوت 
USB إضافي/ مقبس

Number of Speakers 4 4 عدد مكبرات الصوت

Exterior Features الميزات الخارجية

Rear Window Defogger • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي

Halogen Headlamp • • مصابيح أمامية هالوجين

Mudguards Front & Rear • • واقيات طين أمامية وخلفية

Back Luggage Door - Lift Up Type • • باب صندوق األمتعة الخلفي يفتح ألعلى

16” Steel Wheels • عجالت معدن 16 بوصة

17.5” Steel Wheels • عجالت معدن 17.5 بوصة

Rear Window Wiper • • مساحة على الزجاج الخلفي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Rear Under Mirror • • مرآة مثبتة بالخلف لرؤية أسفل السيارة

Fire Extinguisher • • طفاية حريق

Anti-Lock Brake System (ABS) • نظام مكابح مانع لالنغالق

Material Code TYCS07P27MC2RA16 TYCS07P27MD3RA16 كود المادة

Retail Sales Price 179,500 188,500 سعر التجزئة

Retail Price with Service Package(1) 183,964 192,964 سعر التجزئة مع برنامج الصيانة(١)

(1) Price inclusive of Fleet Periodic Maintenance Service contract 
up to 2 years / 50,000kms whichever comes first

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

**= 3 Points for Driver & Passenger, 2 Points for Sub Seat

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (June 2016), and are subject to change without prior notice.

)1( السعر يشمل عقد صيانة دورية لسنتين أو 50,000 كيلومتر أيهما يأتي أوًل

الرمز: • = القياسي / * = إكسسوارات محلية معتمدة
** = أحزمة أمان ثالثية النقاط للسائق والراكب األمامي، وأحزمة ثنائية النقاط لبقية المقاعد

يرجى مالحظة: أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )يونيو 2016( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

800 TOYOTA | TOYOTA.AE




