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السيارة الرياضية العملية الحقيقية باألناقة والثقة.
The True SUV with Style & Confidence.

حـضـور أصـيـل:
القـوة تلتقي بـالجمـال الفـائـق.
يجسد الجمال العملي ،ويجمع
التصميم
المميز ّ
ّ
بين التوزيع الوظيفي المتقدّ م والتشغيل الغريزي
والخصائص الراقية ليعطيك قيادة ممتعة.

AUTHENTIC PRESENCE :
TOUGH MEETS GORGEOUS.
The bold design embodies functional beauty, blending advanced
ergonomics, intuitive operation and refined features to provide a truly
engaging driving experience.

عــدادات مــشــتــركــة
تتميز بسهولة القراءة وشاشة عرض معلومات متعددة TFT
العدادات التي ّ
ملونة مقاس  4.2بوصة لتزويد السائق بالمعلومات الضرورية
(ترانزستور شريطي رقيق) ّ
للقيادة بنظرة سريعة .وهناك مؤشر القيادة االقتصادية اليي يدعم القيادة االقتصادية.

C O M B I N AT I O N M E T E R S
)The easy-to-read meters and a 4.2-inch color TFT (Thin Film Transistor
multi-information display provide the driver with vital vehicle information
at a glance. An Eco Driving Indicator supports eco driving.

نـظـام الـدخـول والتشغيل الذكي
عند حمل المفتاح اإللكتروني ،يمكنك قفلّ /
المحرك.
فك قفل األبواب وتشغيل  /إيقاف
ّ

الــنــظــام الــصــوتــي
مجهزة في مواقع استراتيجية إلعطاء صوت ممتاز
ّ
سماعات التكبير
في كل المقاعد .شاشة العرض اللمسية الكبيرة تتيح إمكانية التشغيل
اللمسي السهل للمفاتيح وضوابط التح ّكم.

S M A R T E N T R Y & S TA R T S Y S T E M
*When carrying the Electronic Key, you can lock/unlock the doors and start/stop the engine.

AUDIO SYSTEM
The speakers are strategically positioned to provide excellent
sound in all seats. The large touch-screen display enables easy
touch operation of switches and controls.

مــنــظــومــة الــمــفــاتــيــح الــمــركــزيــة
التركيز على األداء العملي يضع مفاتيح القيادة في المتناول بسهولة،
مسه ًما في إعطاء شعور باالسترخاء والثقة في السيطرة على القيادة.
ِ

CENTER CLUSTER SWITCHES
A focus on functionality positions driving switches in easy
reach, contributing to a relaxed and confident feeling of
driving control.

مــكــيــف الــهــواء الــتــلــقــائــي
ويسهم
يحافظ النظام عالي الكفاءة على درجة حرارة مريحة في المقصورة،
ِ
في الوقت ياته في تحقيق مستوى ممتاز من االقتصاد في استهالك الوقود.

AUTO AIR CONDITIONER
The highly efficient system maintains a comfortable cabin
temperature, and at the same time contributes to the
excellent fuel economy.

* المفتاح الميكانيكي مدمج في بنية
المفتاح اإللكتروني.

* The mechanical key is built
into the Electronic Key.

تنبيه حول المفتاح اإللكتروني:
يمكن للموجات الالسلكية أن تؤثر
على األجهزة الطبية الكهربائية.
المزودين
ينبغي على األشخاص
ّ
بأجهزة من بينها منظمات ضربات
القلب المزروعة في الجسم
أن يحافظوا على عدم االقتراب
بتلك األجهزة من هوائيات نظام
الدخول وبدء التشغيل اليكي .يمكن
إيقاف بث الموجات الالسلكية .يُ رجَى
االستفسار لدى الوكيل المحلي
لمعرفة التفاصيل.

Electronic Key caution:
Radio waves may affect
electric medical devices.
Individuals with devices
including cardiac pacemaker
implants should keep them
from coming close to the
Smart Entry & Start System
antennas. The transmission
of radio waves can be
disabled. Please inquire at
your local dealer for details.

ELEGANT COMFORT:
SPACE YOU’LL LOVE TO SHARE

:راحــة وأنــاقــة
.تــحــب مــشــاركــتــه
حيز ســوف
ّ
ّ
،التفاصيــل عاليــة الجودة ُتثري الرحلــة الهادئة والراحة الفســيحة للمقصورة

Quality details enrich the quiet ride and spacious comfort

.لتوفيــر بيئة عصريــة لمتعة القيادة

of the cabin, creating a sophisticated environment for your
driving pleasure.

RE AR AUTO AIR CONDITIONER
Vents in the ceiling above the second and third row seats ensure
excellent cooling. The control panel in the ceiling above the
second row seats enables convenient operation.

مـكـيـّف الـهـواء الـتـلـقـائـي الـخـلـفـي
ّ فتحات السقف فوق
.صفي المقاعد الثاني والثالث تضمن توفير تبريد ممتاز
ّ وتتيح لوحة التح ّكم السقفية فوق
صف المقاعد الثاني إمكانية التشغيل
.بسهولة

امتيــازات ال تقاوم ستســعد
قلبك وســيارتك
يمكنك الحصول على عقد صيانة عناية تويوتا في
:وقت الشراء فقط واالستفادة من المزايا التالية
%70 التوفير حتى
الحماية من زيادة تكاليف الصيانة
* كم80,000  سنوات أو4 عقد صيانة لمدة
قابلية تحويل العقد كلي ًا عند بيع السيارة

•
•
•
•

ً* أيهما يأتي أوال

صيانة ســيارتك لدى الفطيم تويوتا ســتضفي
...عليك راحة البــال وتمنحك أيض ًا
خبرة المختصين

.من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء

جودة الشركة المصنعة

عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين ستضمن
.استخدام قطع غيار تويوتا األصلية فقط

الضمان

.حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا

المرونة والراحة

 قم بصيانة سيارتك تويوتا في أي من.نحن بجانبك أينما كنت
.مراكزنا اإلثني عشر الحديثة حول اإلمارات

قيمة أعلى عند إعادة البيع

سجل كامل للصيانة من الفطيم تويوتا سيعزز من قيمة سيارتك
.عند إعادة بيعها

The unbeatable advantages that will
make you and your Toyota happy
Benefit from the Toyota Care Service Contract only at the
time of purchase and take advantage of the following:
•
•
•
•

Save up to 70%
Protection against inflation
4-year or 80,000 km plan*
Totally transferable when you sell your car

* Whichever comes first

Servicing your car with Al-Futtaim Toyota
not only gives you peace of mind but also…
Experts Knowledge

Nobody knows your Toyota better than our trained
Toyota-certified technicians.

Manufacturer Quality

When you put your car into the hands of our Toyota-certified
technicians, you can be sure we’ll only service your car with
Toyota Genuine Parts.

Warranty

Secure your Toyota warranty when you choose to get your
servicing done by us.

Flexibility and Convenience

Wherever you are, we are near you. Service your Toyota
at any of our 12 state-of-the-art service centres across
the UAE.

Higher Resale Value

A full-service and maintenance history with Al-Futtaim
Toyota will increase the resale value of your car.

الــمـــواصــفـــات

S P E C I F I C AT I O N S
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

EXR

GXR

2.7L, 4 CYLINDER

VXR

الفئة
المحرك

4.0L, 6 CYLINDER

OUTPUT (HP/RPM)

164/5200

235/5200

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

TORQUE (KG-M/RPM)

24.9/4000

38.3/3800

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

TRANSMISSION

GXR

فتحة عادم بغطاء كروم

•

REAR BUMPER STEP MOULDING

•

عتبة كروم على المصد الخلفي

FRONT & REAR BUMPER SILVER GARNISH

•

زينة فضية على المصدين الألمامي والخلفي
ميزات األمان و السالمة

ناقل الحركة

SAFETY FEATURES

نظام الدفع

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

•

•

إلكترونيا
توزيع قوة الكبح
ً

مقاس اإلطارات

ANTI-THEFT SYSTEM WITH ENGINE IMMOBILISER

•

•

•

نظام مانع للسرقة مع معطل للمحرك

265/60R18

)األبعاد (ملم

L 4,795 X W 1,855 X H 1,835

FUEL TANK CAPACITY

سعة خزان الوقود

80

)الوزن اإلجمالي (كجم

FRONT & REAR FOG LAMP

•

•

•

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

أبـيـض نـاصـع

أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال

REAR CENTRE PARKING SENSORS

•

•

•

حساسات توقف خلفية

Super White

White Pearl Crystal Shine

DUAL FRONT AIRBAGS WITH KNEE AIRBAG FOR DRIVER

•

•

•

)وسائد هوائية أمامية مزدوجة وأخرى على مستوى الركبة (للسائق

NUMBER OF DOORS

5

عدد األبواب

AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL

•

•

•

ترس تفاضلي بخاصية فك الربط األتوماتيكي

SEATING CAPACITY

7

عدد المقاعد

CRUISE CONTROL

•

•

•

مثبت سرعة

•

•

كاميرا رؤية خلفية
قفل الترس التفاضلي الخلفي

GROSS WEIGHT (KG)

FUEL EFFICIENCY (KM/L)

2,620

2,650

) ل/ كفاءة استهالك الوقود (كم

10.4

9.6

MANUAL

AUTOMATIC

الميزات الداخلية

INTERIOR FEATURES
DUAL ZONE AIR CONDITIONING
GLOVE BOX COOLER

•

LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL

•

SEATS MATERIAL
POWER STEERING , POWER WINDOWS

FABRIC
•

PUSH START BUTTON

•

•

ALL AUTO

ALL AUTO

•

•

•

FRONT VENTILATED SEATS
PADDLE SHIFTS

•

TAN LEATHER

FRONT SEATS POWERED
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOR TFT DISPLAY

نظام التكييف الهوائي

•

صندوق قفازات مزود بنظام تبريد
مقود مزين بالخشب والجلد
المادة المصنوعة منها المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية
 انش4.2  ملونة بقياسTFT عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة

•

مقاعد أمامية مزودة بنظام تهوية

7'' DISPLAY

8" NAVIGATION

6

6

6

عدد مكبرات الصوت

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE

•

•

•

الهاتف على المقود/أزرار تحكم بـ الصوت

•*

علم مع حامل للطرقات الوعرة

الميزات الخارجية

EXTERIOR FEATURES
OFF ROAD FLAG AND MOUNT
17"

17"

18"

•

•

•

عجالت ألومنيوم
مرايا األبواب – قابلة للطي كهربائية

SIDE STEPS

•

•

•

عتبات جانبية

CHROME: RADIATOR GRILLE, BACK DOOR TRIM, DOOR HANDLES

•

•

•

مقابض أبواب كروم/زينة كروم على الباب الخلفي/شبك أمامي كروم

LED TAIL LIGHTS

•

•

•

LED مصابيح خلفية
 سكك للتحميل على السقف/ جناح على السقف

SMART KEYLESS ENTRY
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING
LIGHT CONTROL SYSTEM WITH FOLLOW ME HOME

TYFO05P40AS5RB20

129,900

144,900

159,900

رمز الموديل
)سعر التجزئة (درهم إماراتي
 * = إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

I N T E R I O R C O LO U R S

فضي معدني

رمادي معدني

Silver Metallic

Gray Metallic

األلــوان الــداخــلــيــة

بلوتوث/USB مأخذ/AUX CD مشغل/AM/ FM نظام صوتي مع راديو

•

NUMBER OF SPEAKERS

ROOF SPOILER, ROOF RAILS

•

TYFO05P40AS4RB20

عتالت نقل السرعة

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE

RETAIL SALES PRICE (AED)

•
TYFO05P27AS2RB20

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

ALLOY WHEELS

REAR DIFFERENTIAL LOCK
MATERIAL CODE

زر تشغيل المحرك دون مفتاح

•

•

REAR VIEW CAMERA

 جميع النوافذ كهربائية،مقود آلي

•

األلــوان الــخــارجــيــة

الميزات الخارجية

VXR

4X4 PART-TIME
265/65R17

DIMENSIONS (MM)

EXR

CHROME EXHAUST TIP

6 SPEED AUTOMATIC

TERRAIN
TYRE SIZE

EXTERIOR FEATURES

E X T E R I O R C O LO U R S

•

•

•

KEYLESS

•

•

•

•

AUTO

•

•

دخول ذكي من دون مفتاح
مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويا
نظام التحكم في اإلضاءة مع ميزة استمرار اإلضاءة بعد النزول

POWERED BACK DOOR

•

الباب الخلفي كهربائي

BI-BEAM LED HEADLIGHTS WITH DRL'S

•

 أمامية ثنائية الشعاع مع مصابيح نهاريةLED مصابيح

المعلومات الواردة هنا عن موديل فورتشنر
 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد2020
 وهي خاضعة للتغيير في أي،)2019 (اكتوبر
 قد تختلف مركبات.وقت دون إشعار مسبق
المنتجة فعلياً عما هو مبين
َ
العرض والمركبات
 للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات.هنا
واأللوان والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة
 يرجى االتصال بأقرب صالة عرض،في منطقتكم
. تويوتا- الفطيم للسيارات
The 2020 Fortuner information presented
herein is based on data available at the
time of creation (October 2019) and is
subject to change without prior notice.
Prototypes are shown, actual production
vehicles may vary. For details on vehicle
specifications, colors, standard features
and available equipment in your area,
contact your nearest Al-Futtaim motors
Toyota showroom.

أسود أتيتيود ميكا

برونزي طليعي معدني

Attitude Black Mica

Avant-Garde Bronze Metallic

)شامواه (قماش

)شامواه (قماش

)أسمر سرجي (جلد

بني شبح معدني

أزرق سديمي معدني

Chamois (Fabric)

Chamois (Fabric)

Saddle Tanned (Leather)

Phantom Brown Metallic

Nebula Blue Metallic

