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Every feature is designed to 
inspire comfort

كل ميزاتها مصممة لراحتك 
ورفاهيتك

يشتمل نظام الصوت على منفذ USB متوافق مع 
.iPod مشغالت الوسائط المحمولة مثل أجهزة

حجم شاشة أكبر )من سطر إلى 3 أسطر( يتيح عرض 
اسم المقطع واسم الفنان واسم قرص CD )تعرض 

المعلومات بشكل متزامن وتتوفر بعشر لغات(.

تقنية التشغيل واإليقاف تتيح إيقاف المحرك تلقائًيا عندما 
تكون السيارة في وضعية الثبات، مما يتيح إعادة تشغيل 

المحرك بسالسة في 0,35 من الثانية فقط.

Audio system features a USB jack, compatible with 
portable media players like iPods.
Increased display size (from 1 line to 3 lines) 
featuring track name, artist name and CD (shown 
simultaneously and in 10 languages).

مفاتيح تحكم في الصوت على المقود. نظام الدخول الذكي وتشغيل المحرك بضغطة زر يتيح فتح 
السيارة بمنتهى السالسة وتشغيل محرك السيارة من 

.Steering wheel-mounted audio switchesخالل وجود المفتاح معك فقط.

Smart Entry & Start system for easy access and 
starting of the vehicle, by simply carrying the key.

Stop and start technology, which automatically 
switches off engine when car is stationary allowing 
it to restart seamlessly in just 0.35 seconds.



A stylish, easy-to-use air conditioner is available with a built-in 
clean air filter, keeping cabin air clean.

نظام تكييف سهل التشغيل مع فلتر تنقية هواء مدمج لراحة قصوى 
وهواء نقي داخل المقصورة.



Compact on the outside, 
big on the inside

 صغيرة من الخارج،
كبيرة وواسعة من الداخل

Folding down the rear seat opens up extra luggage capacity leaving more space to accommodate 
all kinds of cargo. 

حيز أوسع ومساحة أكبر وسعة تحميل أمتعة أكثر عند طي المقاعد الخلفية



Performance is further enhanced 
with a suspension designed to reduce 
vibration and provide a higher level of 
driving comfort.

تم تعزيز أداء قيادتها مع نظام التعليق 
المصمم لتقليل االهتزازات وتوفير أعلى 

مستويات الراحة للسائق والركاب.



Witness performance at play

اكتشف قوة األداء

Fuel Economy: 20.3 km/L
Output (Hp/rpm): 105/6000
Torque (Kg-m/rpm): 14.3/4200

كفاءة استهالك الوقود: 20.3 كم/لتر
أقصى قوة )حصان/دورة بالدقيقة(: 60000/105

أقصى عزم )كجم-متر/دورة بالدقيقة(: 4200/14.3

MULTI DRIVE 7S: 
Integrated control of 
the advanced stepless 
transmission and 
engine delivers smooth, 
powerful driving and 
excellent fuel efficiency. 
The 7-speed sequential 
shiftmatic mode lets you 
enjoy the feeling of a 
manual transmission.

3-meter cluster with multi-information
display for superior visibility and ease 
of use.

تضم المقصورة المتطورة مجموعة من 
ثالثة عدادت قياس مع شاشة عرض 

معلومات متعددة للحصول على أفضل 
مستوى من استعراض البيانات لتحقيق 

سالسة ومتعة القيادة.

Available engines for the Yaris take 
you to a whole new level each time 
you drive. The engines combine 
class-leading fuel efficiency and 
low emissions with exceptional 
standing-start acceleration.

تحلق محركات يارس بكم إلى آفاق 
جديدة من األداء في كل مرة تنطلقون 

بها، ذلك أنها تجمع بين أعلى مستويات 
الترشيد في استهالك الوقود وأقل 
درجة من االنبعاثات الضارة، هذا كله 

باإلضافة إلى تسارع مذهل من وضعية 
الوقوف واستجابة فائقة على الطريق.

ملتي درايف 7S: تحكم 
متكامل في كل من ناقل الحركة 
عديم التدرجات والمحرك يعطي 

قيادة سلسة وقوية وكفاءة 
ممتازة في استهالك الوقود. 
ويتيح لك وضع تحويل التروس 

التلقائي التتابعي 7 سرعات 
إمكانية التمتع باإلحساس 

بنقالت تروس يدوية.



Airbags: To help reduce the impact 
to occupants in a collision, the Yaris 
is equipped with an SRS driver airbag 
and SRS front passenger airbag.

 SRS الوسائد الهوائية: تقدم وسائد
الهوائية للسائق والراكب األمامي حماية 

فورية عند وقوع أي تصادم.



Engineered for your safety

مصممة لسالمتك وحمايتك

Tyre Pressure Monitor System: Our advanced Tyre Pressure Monitor System (TPMS) 
comes standard on every Yaris. Designed to monitor the tyre pressure at all times, it 
alerts the driver when a tyre or tyres become critically underinflated.

نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات: يأتي  نظامنا المتطور لمراقبة ضغط هواء اإلطارات في 
سيارات يارس كميزة قياسية. وهو مصمم لمراقبة مستوى ضغط الهواء داخل اإلطارات في 

جميع األوقات، ومن ثّم يحذر السائق عند تفريغ الهواء من أحد اإلطارات بدرجة تشكل خطورة كبيرة.

Fog Lamps help during inclement weather. 
They improve road visibility and warn other 
drivers of your presence.

مصابيح الضباب تساعد السائق على كشف الطريق 
في الطقس السيء واألجواء العاصفة، ويتحقق 

ذلك من خالل تحسين مستوى الرؤية، كما أنها تنبه 
السائقين اآلخرين بوجود سيارتك بالقرب منهم.

Cruise control is a system that automatically 
assists in maintaining the vehicle at a set, 
predetermined speed. Mostly used for driving 
on open roads, it is easily disengaged by 
touching the brake pedal. Image shown for 
illustration purposes only. Specification may 
vary across models.

مثبت السرعة عبارة عن نظام يساعد في الحفاظ 
على سير المركبة بسرعة ثابتة محددة مسبًقا. 

وهو ُيستخدم على األغلب عند القيادة على 
الطرق المفتوحة أو السريعة، ويمكن إيقافه 

بمنتهى السهولة عن طريق لمس دواسة المكبح. 
الصورة المعروضة ألغراض اإليضاح فقط. وقد 

تختلف المواصفات الفعلية حسب الموديل.

Vehicle Stability Control: Vehicle Stability 
Control detects lateral skidding during 
cornering, automatically controlling engine 
output as well as the braking force on each 
tyre, helping the driver to maintain control.

نظام التحّكم بثبات المركبة: يقوم هذا النظام 
برصد أي انزالق جانبي  للسيارة خالل االنعطاف، 
ويقوم بشكل آلي بالتحكم في القدرة المتولدة 

من المحرك، وكذلك قوة الكبح في كل عجلة، مما 
يساعد السائق على االحتفاظ بالسيطرة التامة.



Super White

Ivory (Fabric High) Black (Fabric High)

أبيض ناصع

Quartz Brown Metallic
كوارتز بني معدني

عاجي )قماش نوعية ممتازة( أسود )قماش نوعية ممتازة(

Gray Metallic
رمادي معدني

Silky Beige Metallic
بيج حريري معدني

Silver Metallic
فضي معدني

Frozen Blue Metallic
أزرق جليدي معدني

Attitude Black Mica
أتيتيود أسود ميكا

Red Mica Metallic
أحمر معدني ميكا

Exterior Colours

Interior Colours

األلوان الخارجية

اللوان الداخلية

أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال
White Pearl Crystal Shine



The 2017 Yaris Sedan information presented herein is based on data available at the time of creation (August 
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.

المعلومات الواردة هنا عن موديل يارس سيدان 2017 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )أغسطس 2016(، وهي 
المنتَجة فعلًيا عما هو مبين هنا.  والمركبات  العرض  تختلف مركبات  أي وقت دون إشعار مسبق. قد  للتغيير في  خاضعة 
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 Yaris Sedan or for more information, 
please contact Al-Futtaim Motors or visit our website at toyota.ae


