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 األناقة والجاذبية
الرشاقة والحيوية

مظهر أفانزا الجديدة الرائع، ينقل سيارة االستخدامات المتعددة األغراض التي 
تتسع لسبعة ركاب إلى عالم جديد كلًيا من المتعة في القيادة.

Got the looks, 
Got the moves.
The new AVANZA’s amazing great looks take the 7-passenger MPV into 
a whole new world of driving pleasure.
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رحابة داخلية تحقق أحالمكم
باإلضافة إلى مقاعدها السبعة المريحة، تقدم أفانزا لكم إمكانية ترتيب المقاعد 

بوضعيات مختلفة، مع وظيفة تحريك مقاعد الصف الثاني، وتقسيمها، 
وقابليتها للطي بشكل منفصل.

Space to make your dreams 
come true.
In addition to seats in which seven passengers can relax and ride in 
comfort, the AVANZA offers versatile seat configuration with a sliding 
second row and split seats that fold down independently.

Air Conditioning: Dual air conditioning can optimize comfort both front and back.

تكييف الهواء: نظام تكييف مزدوج ألفضل مستويات الراحة في األمام والخلف.
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Second row seat slide mode

 وضعية تحريك مقاعد
الصف الثاني للخلف

Large cargo space mode
حيز واسع لألمتعة الكبيرة
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Long cargo item mode
مساحة كبيرة لتحميل األمتعة

Expanded cargo space mode
مساحة مضاعفة لألمتعة واألغراض 



10



11

اآلن أكثر متعة وراحة في القيادة
تصميم جديد لمجموعة عدادات وسطية أكبر سهلة القراءة مع إمكانية الوصول 

لكل ما تحتاج من معلومات واضحة، األمر الذي يزيد من متعة القيادة والراحة، 
باإلضافة إلى ميزة األمان والسالمة مع وسائد الهواء األمامية للسائق والراكب.

Now even more enjoyable 
to drive.
The new cockpit’s larger centre cluster and new meter design make 
everything you need to do or know more accessible and visible, adding 
to your driving pleasure. Also, to support safe driving, the front seats 
are equipped with dual airbags.
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Driver and front passenger seat SRS* Airbags
*SRS: Supplemental Restraint System

وسائد هواء SRS* للسائق والراكب األمامي.
*SRS: نظام تقييد الحركة التكميلي.

1.5-litre Dual VVT-i twin-cam engine (2NR-VE) محرك سعة 1.5 لتر بنظام توقيت الصمامات المتغير الذكي، 
 )2NR-VE( كامة مزدوجة فئة

أداء محّسن وتصميم عصري
مدينتك وعالمك بانتظارك، وهناك الكثير من المرح والمتعة بانتظارك على 
الطريق، فالمحرك الجديد ومنظومة الدفع أهدأ وأكثر كفاءة في استهالك 

الوقود، ونظام التعليق الجديد يزيد من استقرار السيارة والتحكم بها لمزيد من 
الراحة أثناء أي رحلة.

Refined performance and 
sophisticated design
Your city and your world are waiting, and there is so much to enjoy 
on the way. The new engine and powertrain are quieter and fuel-
efficient. The new suspension enhances stability and handling for 
greater riding comfort.
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Exterior Colours األلوان الخارجية

Silver Mica 
Metallic

Grey Metallic Light Metallic

Beige Metallic Black MetallicWhite

فضي ميكا  
معدني

رمادي معدني أزرق معدني

بيج معدني أبيضأسود معدني

The 2017 Avanza information presented herein is based on data available at the time of creation (November 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 أفانزا 2017 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )نوفمبر 2016(، وهي خاضعة للتغيير في أي 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.
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800 TOYOTA | TOYOTA.AE

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


