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The MPV designed for 
multi-performance.
Fusing elegant sophistication with a powerful presence, the Innova’s 
premium comfort and outstanding performance ensure rewarding 
family times.

المركبة المتعددة االستخدامات 
المصممة لألداء والراحة 

والفخامة.
األناقة، والتطّور والقوة، كلها تم دمجها في إّنوفا لتعطيكم األداء المتميز 

والراحة الفائقة، للرحالت واألوقات العائلية الرائعة.



A sophisticated oasis: 
created to provide you with 
a superb quality of life.
Relax in the refined quality and deep comfort of a space designed for 
enjoyment on the road.

واحة حقيقية من الرفاهية 
ألفضل نوعية للحياة اليومية.

قمة االسترخاء والراحة المتناهية في مقصورة عصرية متطورة مصممة 
لالستمتاع بكل رحلة على الطريق.



إضاءة أمامية: إضاءة زرقاء صافية مدمجة 
ضمن الكونسول العلوي تعطي إحساًسا 

بالفخامة والرفاهية، وتتميز بالتحكم في درجة 
التعتيم.

مجموعة عدادات القياس: عدادات سهلة 
 TFT القراءة مع شاشة 4.2 بوصة ملونة

لعرض المعلومات المتعددة الضرورية للقيادة 
بلمحة سريعة، مع مؤشر لوضعية القيادة 

االقتصادية.

صينية الكونسول الوسطي )مقاعد 
/USB الصف الثاني(: تتميز بوجود مقبس

مقبس صوت ميني، يمكنك من توصيل 
واستخدام هاتفك الذكي، وأجهزة الموسيقى 

النقالة بوضعية رأسية.

زينة األبواب الخلفية: تصميم انسيابي 
مزين بلمسات معدنية فضية لمظهر أنيق 

متطور.

لوحة أجهزة القيادة: مزيج رائع من شاشة 
العرض المسطحة، والزينة المعدنية تجسد 

قمة الفخامة المتقدمة.

Front illumination: The clear blue 
illumination integrated into the 
overhead console exudes modern luxury. 
It also features dimming control.

Combination meters: The easy-to-read 
meters and a 4.2-inch colour TFT (Thin 
Film Transistor) multi-information 
display provide the driver with vital 
vehicle information at a glance. An Eco 
Driving Indicator supports eco driving.

Center console tray (second row seats): 
Featuring a USB/mini-jack, you can 
connect and store smartphones and 
portable music players in an upright 
position.

Rear door trim: The flowing design of 
the door trim, highlighted by the silver 
metallic finish, provides a sophisticated 
touch.

Centre cluster: The combination of flat 
display and bold metallic ornamentation 
exudes advanced luxury.

المقاعد األمامية: تم تحسين تصميم المقاعد لتتواءم بشكل مريح مع متطلبات الراحة عند 
القيادة، كما توفر الجوانب القاسية دعًما ممتاًزا لشاغل المقعد خصوًصا عند االنعطاف.

Front seats: The shape of the seats were ergonomically optimized for a comfortable 
ride. Firm seat sides provide excellent support especially while cornering.

Superb functionality: 
advanced features 
contribute to a high-
quality environment.

وظائف متفوقة: مزايا متطورة 
في بيئة عالية الجودة.



النظام الصوتي: مكبرات صوت موزعة بشكل مدروس في أنحاء المقصورة 
لتوفر صوًتا ممتاًزا لجميع المقاعد، مع شاشة عرض تعمل باللمس لتشغيل 

جميع الوظائف وضوابط التحكم بسهولة.

أزرار تحكم على المقود: مفتاح مدمج في المقود ذو أربعة اتجاهات يسهل 
عملية ضبط شاشة عرض المعلومات وغيرها من الوظائف.

مكيف هواء آلي: نظام تكييف عالي الكفاءة يحافظ على درجة حرارة مريحة 
للمقصورة، ويحافظ على االقتصادية في استهالك الوقود.

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.

Steering wheel switches: The 4-direction switch integrated in the 
steering wheel makes it easy to adjust the multi-information display 
among other functions.

Auto air conditioner: The highly efficient system maintains a 
comfortable cabin temperature, while preserving excellent fuel 
economy.

The Innova is equipped with a Tyre Inflation Pressure Warning Feature. This feature helps avoid traffic 
accidents, poor fuel economy and increased tyre wear, by early detection of under-inflated tyres.

تم تزويد سيارة إّنوفا بخاصية التحذير من تغير ضغط الهواء داخل اإلطارات، والتي تساعد على تجنب الحوادث 
المرورية، واالستهالك الزائد في الوقود، والتآكل السريع في اإلطارات، وذلك من خالل الكشف المبكر عن انخفاض 

ضغط الهواء داخل الإلطارات.

A modern interface: enjoy 
precise control of excellent 
features.
Intuitive operation of the advanced features lets you personalize 
your comfort and entertainment, contributing to an enjoyable driving 
experience.

واجهة تفاعلية عصرية: 
استمتعوا بالتحكم الدقيق في 

جميع المزايا.
تشغيل المزايا المتطورة بشكل متوافق مع الوظائف اإلنسانية يمكنكم من 

ضبط الخصائص حسب التفضيالت الشخصية، مما يزيد من متعة وبهجة 
القيادة.



بنية إطار الهيكل: تسهم بنية الهيكل الشديدة الصالبة في المتانة غير العادية في البيئات القاسية، باإلضافة إلى التحكم 
الممتاز، والقيادة السلسة الهادئة، واإلحساس باألمان والطمأنينة.

نظام التعليق: تم تحسين نظام التعليق األمامي والخلفي لتوفير استقرار 
وتحّكم فائقين وقيادة انسيابية سلسة.

ناقل حركة 6 سرعات ذو تحكم إلكتروني: ناقل حركة أوتوماتيكي فائق 
الذكاء 6 سرعات يوفر أداء متميًزا عند القيادة مع الكفاءة في استهالك الوقود.

Frame structure: The rigid structure contributes to exceptional toughness in harsh environments, as well as 
excellent handling, a quiet smooth ride and a reassuring feeling of safety.

Suspension: The front and rear suspension are optimized to 
provide excellent stability and control, with a flat smooth ride.

6 Super ECT (Electronic Controlled Transmission): A super-intelligent 
6-speed automatic transmission produces outstanding driving 
performance and fuel efficiency.

2TR-FE
2.7-litre Petrol
164HP/5200rpm
25.0kg-m/4000rpm

2TR-FE محرك فئة
سعة 2.7 لتر بنزين

قوة 164 حصاًنا عند 5200 دورة بالدقيقة
عزم 25.0 كغ – متر عند 4000 دورة بالدقيقة

Power with pleasure: agile handling 
meets relaxed, comfortable cruising.
Effortless acceleration, and excellent handling and stability set the stage for confidence-
inspiring performance and driving pleasure, wherever your desire to drive leads you.

القوة ومتعة القيادة: تحكم تام 
مع الراحة في القيادة.

تسارع سلس، وتحكم ممتاز وثبات عند القيادة تعطي جميعها اإلحساس بالثقة 
ومتعة القيادة حيثما توجهتم.



Seatback tables (For second row seats): Tables integrated into the 
front seatbacks can hold laptops, drinks and other items.

طاوالت خلف المقاعد )الستخدام مقاعد الصف الثاني(: صينيات 
مدمجة خلف ظهور مقاعد الصف األول يمكن استخدامها لوضع كمبيوتر 

محمول، أو مشروبات أو أشياء اخرى.

Smart convenience: versatile 
seating and comfortable 
amenities make life easy.
The layout is comfortable and relaxing. Quick-changing seating and a host of 
refined features, especially in the second-row seats, accommodate the diverse 
demands of an active lifestyle.

الراحة الذكية: وضعيات مقاعد 
متعددة، ووسائل راحة تسّهل 

حياتكم.
راحة متناهية واسترخاء تام مع المقاعد القابلة للتغيير لخيارات جلوس متنوعة 

باإلضافة إلى مجموعة من المزايا خصوًصا في مقاعد الصف الثاني لالستجابة 
لالحتياجات المتعددة ألسلوب الحياة العصرية النشطة.

Center console tray (Second row seats): In addition to the tray, a DC-
12V power outlet is integrated in the back of the center console box.

Power back door: Opens and closes at the push of a switch, providing 
convenient access to the luggage space when your hands are full.

صينية الكونسول الوسطي )لمقاعد الصف الثاني(: باإلضافة 
للصينية، يوجد مقبس كهرباء DC 12 فولت مدمج خلف صندوق الكونسول 

الوسطي.

باب خلفي كهربائي: يفتح ويغلق بلمسة زر ويتيح وصواًل سهاًل مريًحا إلى 
حيز األمتعة عند تكون اليدان مشغولتان. Seating layout: The spacious cabin can be quickly rearranged to accommodate changing combinations of 

people and gear. A one-touch tumble function on the second row seats provides easy access to the third row 
seats. To expand the luggage space to accommodate big or long loads, the second row seats tumble fold and 
a space-up function on the third row seats enables them to be folded and stored away using easy-to-reach 
fixed hooks.

7-seater (2nd-row captain seats) 8-seater (2nd-row 60/40 split, fold-down seats)

توزيعات المقاعد: يمكن إعادة ترتيب المقصورة الرحبة الفسيحة بشكل سريع الستيعاب عدة مجموعات مختلفة من 
األشخاص مع أمتعتهم. تتيح وظيفة طي مقاعد الصف الثاني بلمسة واحدة سهولة الوصول إلى مقاعد الصف الثالث، 
ولزيادة مساحة حيز األمتعة الستيعاب حموالت طويلة أو كبيرة، يمكن طي مقاعد الصف الثاني وقلبها لألسفل، كذلك 

فإن وظيفة طي مقاعد الصف الثالث تتيح إمكانية طيها لألعلى وتثبيتها بخطافات تعليق سهلة االستعمال.

7 مقاعد )مقاعد الصف الثاني نوع مفرد مع مساند ذراعين(  8 مقاعد )مقاعد الصف الثاني مقسمة بنسبة 40/60 قابلة للطي لألسفل(



شاشة الرؤية الخلفية: تساعد على الرجوع للخلف بسالسة عند عملية ركن السيارة بزاوية 90 
درجة أو صف السيارة بشكل متواز. يتم عرض المنظر الخلفي من خالل الكاميرا المدمجة خلف 

المركبة.*1

VSC: يساعد على منع انزالق العجالت األمامية أو الخلفية أثناء دوران 
المنعطفات وذلك عن طريق خفض قدرة المحرك واستخدام قدرة 

الفرامل على العجالت التي تحتاج إليها.*2

جسم آمن عند التصادم: يتكون من مقصورة شديدة التماسك، مع 
قطاعات تحطم أمامية وخلفية تساعد على امتصاص طاقة الصدمة 

في حالة حدوث تصادم.

الوسائد الهوائية: سيارة إّنوفا مجهزة بوسائد هوائية SRS للسائق والراكب 
األمامي ووسادة هوائية على مستوى الركبة )لمقعد السائق(.*2

Back monitor: Supports smooth reversing when parking at a 90-degree angle or parallel 
parking. Shows the rear view taken by a camera integrated into the rear of the vehicle.*1

VSC: Helps prevent front or rear wheel slip while cornering by 
reducing engine power and applying brake force to the wheels 
that require it.*2

Crash safety body: Comprised of a high integrity cabin with 
front and rear crumple zones that help absorb impact energy in 
a collision.

Airbags: The Innova is equipped with an SRS driver airbag, SRS front 
passenger airbag and SRS knee airbag (driver’s seat).*2

with VSC

without VSC

Hill-start Assist Control*: Helps to prevent the vehicle from rolling backward when starting on a steep or slippery incline.
*The system may not operate properly depending on road conditions or other factors. Be sure to read the Owner’s manual carefully.

نظام التحكم بصعود المنحدرات*: يساعد على منع المركبة من الرجوع للخلف عند صعود أرض منحدرة أو منحدر زلق.
*يرجى العلم أن النظام قد ال يعمل على النحو المطلوب وذلك تبًعا لظروف وطبيعة الطريق وبسبب عوامل أخرى. احرص على قراءة دليل المالك بعناية لمزيد من المعلومات.

Safety: outstanding strength 
and durability inspire 
confidence and peace of mind.
Relax in the confidence of advanced active & passive safety features combined 
with outstanding strength & reliability.

السالمة واألمان: قوة فائقة 
وشدة تحمل شديدة تعطي 

شعوًرا بالثقة وراحة البال.
استرخوا بكل ثقة مع خصائص السالمة واألمان الكامنة والنشطة باإلضافة إلى 

القوة المتميزة والموثوقية العالية.

*1 The back monitor shows a limited area. To help ensure safety, be sure to look at your surroundings before you proceed. *2 The SRS 
(Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the 
vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger’s 
seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the second row seats. For details on these and other important safety 
features, be sure to read the Owner’s Manual carefully. *3 ABS: Anti-lock Brake System. EBD: Electronic Brake force Distribution. The 
system may not operate properly depending on road conditions or other factors. Be sure to read the Owner’s Manual carefully.

*1 المنطقة المبينة على شاشة الرؤية الخلفية محدودة. للمساعدة على ضمان السالمة تأكد من النظر بالعين المجردة إلى المناطق المحيطة بسيارتك 
قبل المتابعة. *2 الوسائد الهوائية SRS )نظام تقييد الحركة التكميلي( عبارة عن أنظمة تكميلية يتم استخدامها مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق 

وجميع ركاب السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة طوال الوقت. ال تعمد أبًدا إلى تركيب نظام تقييد حركة طفل CRS بشكل متجه للخلف  على 
مقعد الراكب األمامي، ُيوَصى باستعماله في صّف المقاعد الثاني.بشكل متجه لألمام. بخصوص تفاصيل خصائص األمان الهامة هذه وغيرها، تأكد 

من قراءة دليل المالك بعناية. *ABS 3: نظام المكابح المانع لالنغالق. EBD : نظام توزيع قوة الكبح إلكترونًيا. قد ال يعمل النظام بطريقة صحيحة وذلك 
تبًعا ألحوال الطرق وغيرها من العوامل. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.



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

 يمكنك الحصول على عقد صيانة عناية 
 تويوتا في وقت الشراء فقط واالستفادة 

من المزايا التالية:
التوفير حتى %70  •

الحماية من زيادة تكاليف الصيانة  •
عقد صيانة لمدة 4 سنوات أو 80,000 كم*  •

قابلية تحويل العقد كليًا عند بيع السيارة  •
* أيهما يأتي أوالً

The unbeatable advantages 
that will make you and your Toyota happy

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

امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك

صيانة سيارتك لدى الفطيم تويوتا ستضفي عليك راحة البال وتمنحك أيضًا...

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

خبرة المختصين
من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء.

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.

المرونة والراحة
 نحن بجانبك أينما كنت. قم بصيانة سيارتك تويوتا 

في أي من مراكزنا اإلثني عشر الحديثة حول اإلمارات.

قيمة أعلى عند إعادة البيع
 سجل كامل للصيانة من الفطيم تويوتا سيعزز 

من قيمة سيارتك عند إعادة بيعها.

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

الضمان
حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا.

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.

جودة الشركة المصنعة
عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين 

ستضمن استخدام قطع غيار تويوتا األصلية فقط.



TECHNICAL FEATURES SE SE+ الميزات التقنية
ENGINE 2.7 L, 4 CYLINDER IN LINE, IN-LINE 16 VALVE DOHC, DUAL VVT-i المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 164/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة   
TORQUE KG-M/RPM 25/4000 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
FRONT SUSPENSION DOUBLE WISHBONE التعليق األمامي
REAR SUSPENSION 4-LINK TYPE SUSPENSION التعليق الخلفي
TYRES SIZE 205/65R16 حجم اإلطارات
DIMENSIONS (MM) 4735 x 1830 x 1795 األبعاد )ملم (
FUEL TANK CAPACITY 65L سعة خزان الوقود
DOORS 5 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 8 المقاعد
INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية
AUTOMATIC AIR CONDITIONING • مكيف هواء أتوماتيكي
AIR CONDITIONER MANUAL • نظام تكييف هوائي يدوي
WIRELESS DOOR LOCK • • دخول من دون مفتاح
FABRIC SEATS (HI GRADE) • • مقاعد قماش
GLOVE BOX COOLER • • صندوق التبريد
URETHANE STEERING WHEEL • مقود يوريثين
REAR SEAT 60:40 TUMBLE • • المقعد الخلفي قابل للطي ومقسم بنسبة 60:40
FRONT SEATS SEPERATE FOR 2 PEOPLE • • تقسيم المقاعد االمامية لشخصين
STEERING COLUMN TILT • • عمود المقود قابل لالمالة
ECO & POWER DRIVE MODES • • وضعيتان للقيادة الفائقة واالقتصادية
CENTER DOOR LOCK • • قفل مركزي
POWER WINDOWS • • نوافذ كهربائية
CRUISE CONTROL • • مثبت سرعة
CHROME DOOR HANDLES • • مقابض ابواب كروم
BACK SEAT FOLD-OUT TABLES • • طاوالت قابلة للطي في المقاعد الخلفية
CARGO MAT • سجادة االمتعة
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOR TFT DISPLAY • عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة ملونة TFT مقاس 4.2”
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود جلد مطعم بالخشب
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH • راديو AM/FM/ مشغل أقراص CD/ مخرج صوت إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث
7” DISPLAY AUDIO/ DVD/USB/AUX/BLUETOOTH • نظام صوتي بشاشة عرض 7 - مشغل أقراص DVD/مقبس USB/مخرج صوت إضافي/بلوتوث
NUMBER OF SPEAKERS 6 6 عدد مكبرات الصوت
STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • • (MID) أزرار تحكم على المقود
EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
FRONT AND REAR FOG LAMPS • • مصابيح ضباب امامية وخلفية
HALOGEN HEADLAMP • • مصابيح هالوجين
16" ALLOY WHEELS • • عجالت ألومنيوم 16 بوصة
DOOR MIRRORS POWERED WITH SIDE INDICATOR • • مرايا األبواب كهربائية مع مصابيح انعطاف
REAR WINDOW WIPER • • مساحة على الزجاج الخلفي
ROOF SPOILER • • جناح خلفي
REAR WINDOW DEFFOGER • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي
CABIN AMBIENT LIGHTING • إضاءة داخلية في المقصورة
CHROME RADIATOR GRILLE • شبك أمامي كرومي

The 2020 Innova information presented herein is based on data available at the time of creation (June 2019) 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 motors Toyota showroom.

المعلومات الواردة هنا عن موديل إنوفا 2020 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )يونيو 2019(، 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.

Not all colours and trims available on all model 
grades. Visit your nearest Al-Futtaim motors 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.

برونزي طليعي معدني
Avant-Garde Bronze Metallic

فضي معدني
Silver Metallic

أبيض ناصع
Super White

رمادي معدني
Gray Metallic

أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال
White Pearl Crystal Shine

أسود أتيتيود ميكا
Attitude Black Mica

Exterior Colours األلوان الخارجية Interior Colours األلوان الداخلية

بني عسلي )قماش(
Hazel Brown (Fabric)

بني عسلي )ممتاز(
Hazel Brown (High)

أسود )ممتاز(
Black (High)

أسود )قماش(
Black (Fabric)

SAFETY FEATURES SE SE+ ميزات األمان والسالمة
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) + EBD • • نظام مكابح مانع لالنغالق

VEHICLE STABILITY CONTROL + HILL ASSIST CONTROL • •  نظام التحكم بثبات المركبة و نظام المساعدة على التحكم 
عند صعود المنحدرات

EMERGENCY BRAKE SIGNAL • • إشارة الكبح عند الطوارئ
TIRE INFLATION PRESSURE WARNING • • تحذير من تضخم ضغط الهواء باالطارات
DUAL FRONT AIRBAGS/KNEE FOR DRIVER • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة وعلى مستوى الركبة للسائق
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • (ISO-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل
REAR VIEW CAMERA • كاميرا رؤية خلفية
REAR CENTER PARKING SENSORS • حساسات توقف خلفية

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة
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