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Congratulations!
You’ve just begun your journey with miles of assurance on 

your purchase of a Toyota car. It also marks the beginning of 
a mutually solid relationship between you and us at Al-Futtaim 

Motors - Toyota.

Read on to discover how we make it our business to provide you with 
benefits every step of the way.

تــهــانــيــنـــا!
لقد بدأت للتو رحلتك مع أميال من الضمان على شراءك لسيارة 
تويوتا. هذا أيضا يمثل بداية عالقة قوية متبادلة بينك وبيننا في 
الفطيم للسيارات- تويوتا.

تابع القراءة لتكتشف  كيف نصب اهتمامنا على  تزويدك بالمزايا 
في كل خطوة على الطريق.

Important Note: Read, understand and follow maintenance 
requirements and service schedule in the owners’ manual. 

All terms and conditions available in this supplementary booklet are 
applicable to vehicles purchased in UAE from authorized dealers.

مالحظة هامة: يرجى قراءة متطلبات الصيانة وجدول الخدمات في دليل المالك 
وفهمها واتباعها.

تنطبق كافة الشروط واألحكام المتوفرة في هذا الكتيب التكميلي على المركبات 
المشتراة في االمارات العربية المتحدة من الوكالء المعتمدين.



● Passenger vehicles benefit from a  3 Years / 100,000 
kilometres warranty.

● Servicing your car with Al-Futtaim Motors - Toyota means 
that  your car is being taken care of by trained technicians, 
at state-of-the-art facilities, using only Genuine Toyota  
Parts & Oil.

● Regular servicing performed by Al-Futtaim Motors - Toyota 
secures your warranty and retains high resale value.

● Warranty terms for corporate sold vehicles are as per the  
terms and conditions of the purchased contract.

تستفيد سيارات الركاب من ضمان 3 سنوات/ 100,000 كيلو متر.  ●

خدمة سيارتك مع الفطيم للسيارات- تويوتا يعني أنه يتم االعتناء   ●
بسيارتك من قبل فنيين مدربين، في أحدث المرافق، باستخدام قطع 

وزيوت تويوتا االصلية فقط.

تؤمن الخدمة المنتظمة التي تؤديها الفطيم للسيارات- تويوتا ضمانك   ●
وتحافظ على قيمة اعادة بيع عالية.

تكون شروط الضمان للمركبات المباعة للشركات حسب شروط وأحكام   ●
عقد الشراء.

● The customer should inspect the car before receiving it.

● The customer shall acknowledge receipt and understanding of 
all vehicle related documents to avoid any future confusion.

● The customer shall acknowledge understanding the terms and 
conditions of the warranty that came with the car. The customer 
should know exactly what is covered and for how long.

● The customer shall acknowledge understanding the terms 
and conditions and follow the owner’s manual or any 
other available official documentation and the customer 
must follow the operational and vehicle care instructions 
contained in the Owners’ Manual.

● Routine maintenance must be carried out by Al Futtaim 
Service Center and the maintenance record stamped with 
the company’s stamp to certify that the maintenance has 
been properly completed. The customer should keep a 
record of the dates and nature of all repairs made to the 
car. A service order should always be obtained from Al 
Futtaim workshop stating exactly what repairs were made 
to the vehicle. These receipts may be used to prove that the 
vehicle was properly maintained.

● The customer should ensure that all his enquiries and 
questions have been answered before existing the 
showroom or service center.

على العميل معاينة السيارة قبل استالمها.   ●

على العميل أن يقر باالستالم وفهم كافة المستندات المرتبطة   ●
بالمركبة لتجنب أي التباس في المستقبل.

على العميل أن يقر بفهم شروط وأحكام الضمان المصاحبة للسيارة.   ●
على العميل أن يعرف بالضبط ما يتم تغطيته ومدة تلك التغطية.

على العميل أن يقر بفهم الشروط واألحكام وأن يتبع دليل المالك أو   ●
أية مستندات رسمية متاحة أخرى ويجب على العميل اتباع ارشادات 

التشغيل والعناية بالسيارة المتضمنة في دليل المالك.

يجب اجراء الصيانة الروتينية من قبل مركز خدمة الفطيم وأن يتم ختم   ●
سجل الصيانة بختم الشركة للتصديق على إتمام الصيانة بشكل صحيح. 

على العميل االحتفاظ بسجل بتواريخ وطبيعة كافة عمليات اإلصالح 
الجارية على السيارة. ينبغي الحصول دائما على طلب خدمة من  ورشة 
الفطيم يذكر تحديدا عمليات اإلصالح الجارية على المركبة. قد تستخدم 

تلك االيصاالت إلثبات المحافظة على المركبة بشكل صحيح. 

ينبغي على العميل أن يحرص على أنه تمت اإلجابة على كافة استفساراته   ●
وأسئلته قبل الخروج من المعرض أو مركز الخدمة.

Your Service Advisor will stamp this booklet every time your 
vehicle is serviced, in order to provide a full-service history for 
your Toyota. The direct benefit of having a full-service record 
with Al-Futtaim Motors - Toyota is to ensure a high resale value 
for your car.

In the unfortunate event of an accident, please ensure  
your car is repaired with Genuine Toyota Parts, at any of  
Al-Futtaim’s 8 body and paint repair centres across the UAE.

سيقوم مستشار خدمتك بختم هذا الكتيب في كل مرة يتم فيها صيانة 
مركبتك، من أجل تقديم  تاريخ الخدمة الكامل لسيارة تويوتا الخاصة 

بك. الفائدة المباشرة من حصولك على سجل خدمة كامل مع الفطيم 
للسيارات- تويوتا هو ضمان قيمة عالية عند إعادة بيع سيارتك.

في حاالت الحوادث المؤسفة، يرجى الحرص على اصالح سيارتك باستخدام 
قطع تويوتا االصلية، في أي مركز من مراكز اصالح هياكل السيارات وطالئها 

الثمانية التابعة للفطيم عبر االمارات العربية المتحدة.

Your warranty in a nutshell ضمانك باختصار 

Help is always by your side المساعدة دائما بجانبك
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● The service department will explain the servicing required 
for your vehicle and the terms of the warranty.

● To ensure your new car is delivered in perfect condition, 
Al-Futtaim Motors - Toyota is responsible for giving each 
new Toyota the finishing touches that are part of our 
world-class reputation for customer satisfaction.

● Toyota technicians employed by Al-Futtaim Motors - Toyota 
are highly skilled individuals who are kept up-to-date via 
information received from Toyota or participate in technical 
training opportunities offered to ensure the highest levels 
of service. 

● It is best to ensure that only genuine Toyota parts are used in 
the servicing of your Toyota by competent technicians using 
special tools.

● If the body and / or the paint of the vehicle is damaged, 
please contact your nearest Al-Futtaim Motors - Toyota 
Service Centre. The service staff will be able to advise you 
on the Toyota authorized body and paint shop in the area.

سيشرح لك قسم الخدمة الصيانة الالزمة لمركبتك  ● 
وشروط الضمان.

لضمان تسليم سيارتك الجديدة بحالة ممتازة، تكون  ● 
الفطيم للسيارات- تويوتا مسؤولة عن إعطاء كل مركبة تويوتا جديدة 

 اللمسات النهائية التي تشكل جزءا من سمعتنا العالمية
لرضى العمالء.

فنيو تويوتا العاملون في الفطيم للسيارات- تويوتا  ● 
هم أفراد ذو مستوى عال من المهارة وهم مواكبون آلخر 

المستجدات عبر المعلومات التي يتم استالمها من تويوتا أو يشاركون 
 في فرص التدريب الفني المعروضة لضمان أعلى

مستويات الخدمة.

من األفضل الحرص على استخدام قطع تويوتا االصلية فقط  ● 
 في صيانة سيارة تويوتا الخاصة بك من قبل فنيين يستخدمون

أدوات خاصة.

إذا كان هيكل و/أو طالء المركبة متضررا، يرجى التواصل مع  ● 
أقرب مركز خدمة لك تابع للفطيم للسيارات- تويوتا. سيتمكن موظفو 

 الخدمة من ارشادك لورشة الهيكل والطالء المعتمدة من تويوتا
في المنطقة. 

Toyota Motor Corporation and Al Futtaim Motors hereinafter 
jointly referred to as “Al Futtaim Motors-Toyota”,  warrants each 
new vehicle sold by Al-Futtaim Motors - Toyota against material 
defects for a period of 3 years / 100,000 kilometres from the 
date of first registration.

Approved accessories fitted within 1 month / 1,000 kilometres 
from date of first registration are covered for 3 Years / 100,000 
kilometres.

Genuine Toyota parts fitted by Al-Futtaim Motors - Toyota and                               
are covered for 6 months.

Corporate Vehicles (Limited Warranty) sales are covered 
by warranty terms and conditions which are specified in the 
individual purchase contract, between the organization and 
Al-Futtaim Motors - Toyota.

Please note: The above warranties are valid as long as the owner’s  
obligations are complied with.

تضمن تويوتا موتور كوربوريشن والفطيم للسيارات- تويوتا )ويشار 
إليهما معا فيما بعد بـ"تويوتا"( كل مركبة جديدة يتم بيعها من قبل 

الفطيم للسيارات- تويوتا ضد العيوب المادية لمدة 3 سنوات/ 
100,000 كيلو متر من تاريخ التسجيل األول.

يتم تغطية االكسسوارات المعتمدة التي يتم تركيبها خالل شهر واحد/ 
1,000 كيلومتر من تاريخ التسجيل األول لمدة 3 سنوات/ 100,000  

كيلومتر.

يتم تغطية قطع تويوتا االصلية التي يتم تركيبها من قبل الفطيم 
للسيارات- تويوتا لمدة 6 شهور/ عدد غير محدود من الكيلومترات.

يتم تغطية مبيعات مركبات الشركات >ضمان غير محدود<  بشروط 
وأحكام ضمان محددة في كل عقد شراء منفصل، بين المؤسسة 

والفطيم للسيارات- تويوتا.

مالحظة: الضمانات المذكورة أعاله سارية طالما ان المالك متقيد بالتزاماته.

Things to keep in mind ما عليك تذّكره Warranty and Conditions of sale الضمان وشروط البيع
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The original equipment Battery Warranty coverage is for  
3 years or 100,000 kilometres, whichever occurs first.

Battery Warranty is subject to pro-rata costs for usage  
as follows: 
 ➜ Year 1 and 2 / 100,000 kilometres whichever occurs  
  first - 100% warranty and no cost to customer 
 ➜ Year 3 / 100,000 kilometres whichever occurs first -   
  50% warranty and 50% customer contribution

Toyota Hybrid Electric Vehicle 
(HEV) extended cover
The Hybrid battery is covered for 8 years / 160,000 kilometres 
whichever occurs first.

Please note: The above provision excludes corporate sold vehicles,  
which are covered by a separate warranty provision, discussed earlier  
in this booklet.

تمتد تغطية ضمان بطارية المعدات االصلية لمدة 3 سنوات أو 100,000  
كيلومتر، أيهما يأتي أوال.

يخضع ضمان البطارية لتكاليف متناسبة مع االستخدام كما يلي:

السنة 1 و 2 / 100,000 كيلومتر أيهما يأتي أوال- ضمان 100 %       
مع عدم تحمل العميل ألية تكلفة   

السنة 3/ 100,000 كيلومتر أيهما يأتي أوال- ضمان 50 %       
ومساهمة من العميل بنسبة 50 %    

التغطية الممتدة للسيارة الكهربائية 
الهجينة من تويوتا

تغطى مكونات السيارات الهجينة التالية لمدة 8 سنوات/ 160,000 كيلومتر 
أيهما يأتي أوال:

مالحظة: الحكم الوارد أعاله ال يشمل المركبات المباعة للشركات، التي تكون مغطاة بحكم ضمان 
منفصل، حسبما تم بحثه سابقا في هذا الكتيب.

Body panels are covered under a Corrosion / Perforation 
Warranty (corrosion from inside to outside), for a period of 3 
years / 100,000 kilometres.

The following outlines Owner’s obligation in order for the 
Corrosion / Perforation Warranty to remain valid:

 ➜ You must immediately report any sign of corrosion / 
  perforation or body and / or paint damage to an  
  authorised Toyota dealer or distributor.

 ➜ The vehicle must be returned to the authorised Toyota  
  dealer or distributor every 12 months, from date of sale,  
  for corrosion / perforation inspection. Please note that  
  the cost to carry out a corrosion / perforation inspection  
  will be at the owner’s expense.

 ➜ Any paint repairs and / or body repairs must be performed  
  by Al-Futtaim Motors - Toyota Service Centre unless  
  otherwise agreed to in writing by Toyota.

يتم تغطية لوحات الهيكل بموجب ضمان التآكل/ التخريم )التأكل من الداخل إلى 
الخارج(، لمدة 3 سنوات/ 100,000 كيلومتر.

يحدد اآلتي التزام المالك من أجل استمرار سريان ضمان التآكل/ التخريم:

يجب عليك إبالغ وكيل أو موزع تويوتا المعتمد فورا عن أية عالمة  
للتآكل/ التخريم وتضرر الهيكل و/أو الطالء.

يجب إعادة المركبة الى وكيل أو موزع تويوتا المعتمد كل 12 شهرا، من تاريخ 
البيع، لفحص التآكل/ التخريم في المركبة. يرجى العلم أن تكلفة اجراء فحص 

التآكل/ التخريم ستكون على حساب المالك.

يجب اجراء أية عمليات اصالح للهيكل و/أو اصالح للطالء من قبل ورشة 
هيكل وطالء معتمدة من تويوتا ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك خطيا 

مع تويوتا.

Battery Warranty ضمان البطارية Corrosion / Perforation Warranty ضمان التآكل/ التخريم 

➜ ➜

➜

➜

➜
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The corrosion / perforation warranty 
will be null and void, if:

● The “E” coat or paint protection cover on any body panel has 
been damaged causing exposure to corrosion starting from 
the outside into the metal.

● Any body repairs and / or paint repairs performed by a 
repairer not authorised by Toyota and Al-Futtaim Motors - 
Toyota.

● The owner fails to regularly and properly maintain the body.
● The owner fails to report corrosion in its early stages during 

the warranty period.
● Corrosion / perforation inspection is not done as per the 

maintenance schedule by Al-Futtaim Motors - Toyota or:
 ➜ On dirty and loose-pebble roads.
 ➜ In sandy locations where high winds are prevalent.
 ➜ In coastal environment with high humidity, mist and  

 salt laden air.
 ➜ Exposed to areas such as salt pans.

 يكون ضمان التآكل/ التخريم باطال والغيا
في الحاالت التالية:

إذا تضرر غطاء حماية الطالء أو "الصبغ الكهربائي" على أية لوحة هيكل مما   ●
أدى الى التعرض للتآكل بدءا من الخارج الى المعدن.

عند القيام بأية اصالحات للهيكل و/أو إصالحات للطالء  من قبل مصلحين   ●
غير معتمدين لدى تويوتا والفطيم للسيارات- تويوتا.

إذا لم يقم المالك بصيانة هيكل السيارة بشكل منتظم وصحيح.  ●

إذا لم يقم المالك باإلبالغ عن التآكل في مراحله المبكرة خالل فترة الضمان.  ●

إذا لم يتم القيام بفحص التآكل/ التخريم حسب جدول الصيانة من قبل   ●
وكيل تويوتا أو موزع تويوتا معتمد:

على الطرق المتسخة وغير المعبدة.   

في المواقع الرملية التي تسود فيها الرياح العاتية.   

في البيئة الساحلية عالية الرطوبة  والضباب والهواء   
والهواء المحمل بالملح.   

التعرض لمناطق مثل احواض الملح.   

Regular beachfront usage for Severe or Corrosive 
Conditions before Vehicle Enters Service 

All exterior seams,  joints and hardware should be coated with 
Toyota approved sealers. Examples are:
 ➜ Door seams
 ➜ Engine compartment seams and hardware items
 ➜ The area behind the grille
 ➜ Inside door areas
 ➜ Under bonnet and “roof-bow”
The sealer must be brushed into joints and seams.
These areas are conducive to rapid body and paint 
deterioration, aggravated and accelerated if special care  
is not taken to protect the vehicle against an aggressive 
operating environment.

االستخدام المنتظم على شاطئ البحر للظروف القاسية أو 
المسببة للتآكل قبل دخول المركبة إلى الخدمة

ينبغي طالء كافة اللحامات الخارجية والمفاصل والخردوات باستخدام 
سدادات معتمدة من تويوتا، على سبيل المثال:

لحامات األبواب  ➜

لحام مقصورة المحرك وبنود األجهزة   ➜

المنطقة وراء الشبك  ➜

مناطق األبواب الداخلية   ➜

اسفل غطاءمحرك السيارة و"قوس السقف"   ➜

يجب ادخال طالء السدادات داخل الصدوع الطفيفة واللحامات.
هذه المناطق تؤدي الى تلف سريع في الهيكل والطالء، يتفاقم ويصبح 

سريعا إذا لم يتم إيالء عناية خاصة لحماية المركبة من بيئة تشغيل قاسية.

Corrosion / Perforation 
Warranty Exceptions

 استثناءات ضمان التآكل
/ التخريم

Additional Preventative Measures تدابير وقاية اضافية
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Surface rust and paint defects appearing on deck panels of 
pick-up trucks are covered for 12 months or 20,000 kilometres 
(whichever occurs first). Surface rust and paint defects 
other than on truck deck panels, are covered under the basic 
warranty coverage.

The obligation under this vehicle warranty is limited at the 
election of Toyota to repairing or replacing such parts as may  
be acknowledged by it to be defective in material or 
workmanship. The repair or replacement of defective parts 
under the warranty will be undertaken by any authorised 
Toyota distributor or dealer, without charge for  
parts or labour.

Please note: Vehicle to undergo a rust inspection every 12 months  
(from date of first registration) by your Toyota dealer. Failing to have the  
vehicle inspected will have an impact on the surface rust and paint  
defect warranty.

يغطي الضمان صدأ السطح وعيوب الطالء التي تظهر على لوحات ظهر 
المركبة لشاحنات البيك اب لمدة 12 شهرا أو 20,000 كيلومتر )أيهما يأتي 
أوال(. يغطى صدأ السطح وعيوب الطالء بخالف ما يكو ن على لوحات ظهر 

الشاحنات، تحت تغطية الضمان األساسية. 

يكون االلتزام بموجب ضمان المركبة هذا محدودا حسب اختيار تويوتا بإصالح 
او استبدال تلك القطع حسبما تقر تويوتا أن المواد أو الصنعة في تلك 

القطع معيبة. يتم اجراء اصالح او استبدال القطع المعيبة تحت الصمان من 
قبل أي موزع أو وكيل تويوتا معتمد دون مقابل عن القطع أو العمل.

مالحظة: يجب اخضاع المركبة لفحص الصدأ كل 12  شهرا )من تاريخ التسجيل األول( من قبل وكيل 

تويوتا الخاص بك. إن عدم فحص المركبة سيؤثر على ضمان صدأ السطح وعيوب الطالء.

إذا اصبحت اعمال اصالح الهيكل و/أو اعمال طالء المركبة ضرورية بسبب 
حادث، ينبغي إبالغ وكيل أو موزع تويوتا المعتمد عن الحادثة فورا. يقوم 

وكيل أو موزع تويوتا بارشادك لورشة هيكل أو طالء معتمدة من تويوتا 
في المنطقة.

ال يمكن اعتبار تويوتا مسؤولة عن الضرر الخارجي لغطاء حماية الطالء أو 
"الصبغ الكهربائي"، بما في ذلك صيانة الهيكل المهملة، التي تؤدي الى التآكل 

المبكر/ التخريم المبكر للوحات الهيكل )أي من الخارج الى الداخل(.

Surface Rust and Paint Defects استثناءات ضمان/ التخريم صيانة الهيكل والطالء 
خدمة الصبغ والكروم والكسوة 

Should repair work to the body and / or paintwork of the vehicle 
become necessary due to an accident, immediately report  
the incident to an authorised Toyota dealer or distributor. 
The Toyota dealer or distributor will advise you of a 
Al-Futtaim Motors - Toyota Service Centre in the area.

Toyota cannot be held responsible or liable for external damage 
to the “E coat” or paint protection cover, including neglected 
body maintenance, which results in premature corrosion /
perforation of body panels (i.e. outside to inside).

Body and Paint Maintenance  
Service Paint Finish, Chrome  
and Trim

Warranty HEV / Battery
Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
Transfer &  
Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
Transfer &  
Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة



If you operate your car in muddy conditions, daily cleaning to 
remove salts and entrapped sand and mud is advised.

You must pay attention to seams and joints, flanges and 
any area that forms a natural trap for sand, mud and 
corrosive salts, since a build-up of these materials acts like 
a sponge to retain moisture.

In the case of vehicles subjected to heavy industrial fallout, 
organic acids, metallic dust and generally chemically – polluted 
air, the vehicle must be washed down with a Toyota-approved 
neutralising agent followed by a further neutralising rinse 
or wash.

Daily care during the Life  
of the Vehicle

The warranty on the vehicle is transferable should the vehicle 
be sold, providing that all prescribed services have been carried 
out and the owner change form on page 23 of this booklet 
is completed and returned in compliance with the warranty 
conditions.

All terms and conditions of this warranty shall be applicable  
to the new buyer.

Transfer of Warranty

إذا كنت تشغل سيارتك في ظروف موحلة، ننصحك بالتنظيف اليومي إلزالة 
االمالح والرمال العالقة والوحل.

يجب عليك أن تنتبه لـ اللحامات والمفاصل، والحافات وأية منطقة تشكل 
مصيدة طبيعية للرمال والوحل وامالح التآكل، إذ أن تراكم هذه المواد 

يعمل كاسفنجة لالحتفاظ بالرطوبة.

في حالة المركبات التي تتعرض لتداعيات صناعية ثقيلة أو أحماض عضوية 
أو غبار معدني وبشكل عام هواء ملوث كيميائيا، يجب غسل المركبة 

بعامل تحييد معتمد من تويوتا يتبعه شطف أو غسل تحييد.

الضمان على المركبة قابل للنقل في حالة بيع المركبة، شريطة اجراء جميع 
الخدمات المحددة وملء نموذج تغيير المالك على الصفحة 23 من هذا 

الكتيب واعادته وفقا لشروط الضمان.

تنطبق جميع شروط وأحكام هذا الضمان على المشتري الجديد.

العناية اليومية خالل
عمر المركبة

نقل الضمان
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● Brake and clutch adjustments: Linings and pads are 
subject to wear and tear and must be adjusted or replaced 
when necessary.

● Tyre rotation: Severe driving habits, such as heavy 
braking, harsh acceleration, high cornering loads and high 
speeds in general, contribute towards a shorter vehicle tyre 
life. Ensure your tyres are rotated periodically.

● Wheel alignment and balance: Maintaining the correct 
wheel alignment and balance will provide better handling, 
improved ride comfort and longer tyre life.

● Fuel system cleaning / correct fuel as specified: 
Contaminants can sometimes enter the fuel system from 
external sources. Should this occur, the fuel system must 
be drained and filters replaced to restore proper engine 
performance. Catalytic converters damaged due to poor 
fuel quality are not included under warranty.

Owner’s obligation related to Maintenance  
Service and Replacement Items 

The cost related to the items listed below are excluded from  
the applicable warranty:

● Lubrication: Temperature extremes and severe road 
conditions result in the need for frequent servicing. 
Lubricant and fluid levels, doors, locks, rubber seals and 
throttle and parking brake linkages need to be checked.

● Engine oil and filters: To prolong engine life and 
performance, engine oil and filters must be changed as 
recommended by your service advisor. We advise you  
to use Toyota-approved Toyota Genuine Motor Oil 
(5W-30 grade synthetic motor oil).

● Engine tuning and electrical systems: Must be 
checked and adjusted periodically for maximum fuel 
economy, performance and safety.

● Belt adjustments: Must be checked and adjusted for  
correct tension to ensure efficient functioning of  
driven components.

Warranty Exclusions

التزام المالك المتعلق بالصيانة
بنود الخدمة واالستبدال

تكون التكلفة المرتبطة بالبنود المدرجة ادناه غير مشمولة في الضمان 
المنطبق:

التشحيم: تؤدي درجات الحرارة القصوى وظروف الطريق القاسية   ●
الحاجة إلى الصيانة المتكررة. ينبغي فحص مستويات مادة التشحيم 
والسائل، واالبواب واالقفال ومانعات التسرب المطاطية ودواسة 

الوقود ومجموعة روابط فرامل التوقف.

زيت المحرك والمرشحات: الطالة عمر المحرك وأدائه، يجب تغيير   ●
زيت المحرك والمرشحات حسبما يوصي به مستشار خدمتك. ننصحك 
باستخدام زيت محرك تويوتا االصلي المعتمد من تويوتا )زيت محرك 

.) 5W-300 اصطناعي درجة

ضبط المحرك واألنظمة الكهربائية: يجب فحصها وتعديلها بشكل   ●
دوري لتحقيق أقصى قدر من االقتصاد في استهالك الوقود واألداء 

والسالمة.

عمليات ضبط الحزام: يجب التحقق منها وضبطها للشد الصحيح   ●
لضمان األداء الفعال لمقصورة القيادة.

عمليات ضبط الفرامل ودواسة القابض: البطانات واللبادات   ●
معرضة للبلى باالستعمال ويجب ضبطها أو استبدالها عند اللزوم.

تدوير اإلطارات: تساهم عادات القيادة العنيفة مثل استخدام   ●
الفرامل بشكل كثيف والزيادة الحادة في السرعة والضغط الناتج عن 

االنعطاف الحاد والسرعات العالية بشكل عام في قصر حياة اطار 
المركبة. احرص على تدوير إطاراتك بشكل دوري.

موازنة العجالت والتوازن: المحافظة على الموازنة الصحيحة   ●
للعجالت والتوازن ستوفر معاملة أفضل وراحة ركوب محسنة وعمر 

أطول لالطار.

تنظيف نظام الوقود/ الوقود الصحيح حسبما هو محدد: يمكن   ●
للملوثات أحيانا الدخول الى نظام الوقود من مصادر خارجية. إذا حدث 

ذلك، يجب تفريغ نظام الوقود واستبدال المرشحات الستعادة أداء 
المحرك الصحيح. المحوالت المحفزة المتضررة بسبب سوء نوعية 

الوقود غير مشمولة في الضمان.

استثناءات الضمان
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● Rattles and squeaks: Poor road conditions may result in 
rattles or squeaks developing over time. Bolts, nuts, screws 
and clamps must be checked periodically.

● Spark plugs: These items are subject to wear and / or carbon 
build-up. For maximum performance and economy, they 
should be checked periodically and replaced at specified times.

● Fuel and air filters: In severe operating conditions, 
replacement should be more frequent than recommended 
for normal operation.

● Wiper blades: The life of windscreen wiper blades is 
dependent on usage and climatic conditions. For safety 
reasons, these items should be replaced when wear impairs 
their function to clear the windscreen effectively.

Warranty Exclusions

● Bulbs and fuses: The replacement of electric light bulbs, 
fuses and lamp glasses on failure is not covered by a warranty.

● Engine coolant: Please consult your Al-Futtaim Motors - 
Toyota Service Centre for the specified coolant additives 
and concentrations. These must be maintained as 
recommended to prevent corrosion and erosion.

Standard warranty exclusions: Our warranty does not 
cover expenses incurred as a result of normal wear and tear or 
inspections. Neither does it cover any loss of whatever nature 
as a result of the vehicle being damaged.

الخشخشة والصرير: قد تؤدي ظروف الطريق السيئة إلى تطور   ●
خشخشة أو صرير مع الوقت. يجب التحقق من البراغي والصواميل 

والمسامير والمشابك بشكل دوري.

شمعات االشعال: هذه البنود معرضة لالهتراء و/أو تراكم الكربون.   ●
لتحقيق اقصى قدر من األداء واالقتصاد، ينبغي التحقق منها بشكل 

دوري واستبدالها في األوقات المحددة.

مرشحات الوقود والهواء: في ظروف التشغيل القاسية، ينبغي أن   ●
يكون االستبدال أكثر مما هو موصى به للتشغيل العادي.

شفرات المساحات: يعتمد عمر شفرات مساحات الزجاج االمامي على   ●
االستخدام والظروف المناخية. لدواعي السالمة، ينبغي تبديل هذه 
البنود حين يضعف االهتراء عملها في تنظيف الحاجب الزجاجي بشكل 

فعال.

المصابيح والصمامات: ال يغطي الضمان استبدال المصابيح الكهربائية   ●
والصمامات وزجاج المصابيح عند تعطلها.

سائل تبريد المحرك: يرجى استشارة مركز خدمة الفطيم للسيارات-   ●
تويوتا الخاص بك لمعرفة إضافات وتركيزات سائل التبريد المحدد. يجب 

المحافظة عليها حسبما يوصى به لمنع التآكل.

االستثناءات القياسية من الضمان: ال يغطي ضماننا النفقات التي يتم 
تكبدها نتيجة للبلى العادي باالستعمال أو عمليات الفحص. كما ال يغطي أية 

خسارة من أية طبيعة كانت نتيجة لتضرر المركبة.

استثناءات الضمان
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● Any of those components listed in the owner’s obligations.

● Any consequential cost resulted from a component failure.

● Any vehicle that is driven with the wrong type of fuel.

● Damage or defect caused by any natural disaster or act of 
terrorism or any event that the supplier may not foresee.

● Any damage or defect caused by the customer’s negligence.

● If the vehicle leaves UAE or registered in country other 
than UAE, then the warranty will be expired.

● Disconnecting, tampering with or alerting odometer will 
void the warranty.

● The Warranty do not cover the costs of repairing damage 
or conditions caused i.e. fire, accident, misuse, abuse or 
negligence.

● If the vehicle is not properly maintained or if the vehicle 
abused or neglected and the abuse or neglect interferes 
with the proper functioning of the vehicle.

أي من تلك المكونات المدرجة في التزامات المالك.  ●

أية تكلفة تبعية ناتجة عن تعطل المكون.  ●

أية مركبة تتم قيادتها باستخدام نوع خاطئ من الوقود.  ●

الضرر أو العطل الناتج عن أية كارثة طبيعية أو عمل إرهابي أو أي حدث   ●
ال يمكن للمورد التنبؤ به.

أي ضرر أو عطل ناتج عن اهمال العميل.   ●

إذا غادرت المركبة االمارات العربية المتحدة أو سجلت في دولة بخالف   ●
االمارات العربية المتحدة، عندئذ ينتهي الضمان.

يبطل الضمان إذا تم فصل عداد المسافات أو التالعب به أو تغييره.  ●

ال يغطي الضمان تكاليف اصالح الضرر أو الظروف الناتجة مثل الحريق أو   ●
الحوادث و سوء االستخدام أو اإلهمال

إذا لم تتم صيانة المركبة بشكل صحيح أو إذا تمت إساءة استخدام   ●
المركبة أو اهمالها وتعارض سوء االستخدام أو اإلهمال المذكور 

في حسن سير المركبة.

هذا الضمان هو صراحة بدال عن أي ضمان آخر أو التزام آخر أو مسؤولية أخرى، سواء 
كانت مذكورة صراحة أو ضمنا من قبل الفطيم للسيارات- تويوتا ووكالء تويوتا المعتمدين 

منها. شروط الضمان هذه *سارية ومنطبقة على المركبات المباعة والمسجلة 
والمشغلة في االمارات العربية المتحدة فقط.

ال يتم تمديد فترة الضمان بسبب أية إصالحات أو استبدال خالل فترة الضمان.

In general  the conditions of this warranty shall 
not apply to: 

● A vehicle that has been subjected to negligence, misuse, 
ignorance, alteration, modification or any form of 
competition.

● A vehicle repaired or serviced outside the Al-Futtaim 
Motors - Toyota network and / or vehicles not maintained 
and serviced as per the prescribed maintenance schedule*.

● Normal maintenance and services costs - as per service 
schedule and the replacement costs of service items.

● Problems that may arise from use of parts and accessories 
other than Toyota-approved parts and accessories.

● A vehicle that has been involved in an accident.

* Mandatory maintenance service must be carried out after every 10,000 
kilometres travelled or 6 months from the date of sale, whichever occurs first.
Mandatory maintenance service must be carried out in the case of: Toyota 86, 
after every 15,000 kilometres travelled or 12 months from date of sale, GR 
Supra, after every 12,000 kilometres travelled or 6 months from date of sale, 
whichever occurs first.

This warranty is expressly in lieu of any other warranty, obligation or liability, 
expressed or implied by Al-Futtaim Motors - Toyota  and its authorised Toyota 
dealers. These warranty terms* are only valid and applicable to vehicles sold, 
registered and operating in the United Arab Emirates.

The warranty period is not extended as a result of any repairs or replacement 
during the warranty period.

Warranty Exclusions

عموما ال تنطبق شروط هذا الضمان على ما يلي:

المركبة التي تم تعريضها لالهمال أو سوء االستخدام أو التجاهل أو   ●
التغيير أو التعديل أو أي نوع من المنافسة.

المركبة التي يتم إصالحها أو صيانتها خارج شبكة الفطيم للسيارات-   ●
تويوتا و/أو المركبات التي ال يتم صيانتها وخدمتها حسب جدول الصيانة 

المحدد.*

تكاليف الصيانة والخدمات العادية- حسب جدول الخدمات وتكاليف   ●
االستبدال لبنود الخدمة.

المشاكل التي قد تنشأ من استخدام قطع واكسسوارات بخالف   ●
القطع واالكسسوارات المعتمدة من تويوتا.

المركبة التي تعرضت لحادث.  ●

* يجب اجراء خدمة الصيانة اإللزامية بعد كل 10,000 كيلومتر تقطعها المركبة أو بعد 6 
شهور من تاريخ البيع، أيهما يأتي أوال. يجب اجراء خدمة الصيانة اإللزامية في حالة: تويوتا 86، 

بعد كل 15,000 كيلومتر تقطعها المركبة أو بعد 12 شهرا من تاريخ البيع، جي آر سوبرا، 
بعد كل 12,000 كيلومتر تقطعها المركبة أو بعد 6  أشهر من تاريخ البيع، ايهما يأتي أوال.

استثناءات الضمان
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الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery
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الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة



Vehicle’s details

Model Name:

Model Code:

Date of Sale:

Vehicle Identification No. [VIN]

Warranty  
Commencement 
Date:

Owner and Vehicle Information المعلومات الخاصة بالمالك والمركبة
[Dealer to complete details using block letters]

Important Notice: 
In the event that we need to contact you about your Toyota, please notify us if there is any 
change of name, address or ownership. Come to an Al-Futtaim Motors - Toyota Service 
Centre or contact our Call Centre on 800 TOYOTA (800 869682) to update your details.

معلومات مهمة:
في حال حاجتنا لالتصال بك بخصوص مركبة تويوتا الخاصة بك. يرجى إبالغنا إذا كان هناك أي تغيير في االسم 

أو العنوان أو الملكية. يرجى القدوم إلى مركز خدمة الفطيم للسيارات –تويوتا أو االتصال بمركز اتصاالتنا على 
الرقم  TOYOTA 800  (869682 800) )لتحديث ]بياناتك[

]على الوكيل استكمال البيانات باستخدام حروف كبيرة وواضحة[

Owner’s details

Owner 1:

Date of Sale:

Owner 2:

Date of Sale:

Owner 3:

Date of Sale:

Owner 4:

Date of Sale:

Dealer’s Stamp:

Dealer’s Signature:

بيانات المالك

المالك 1:

تاريخ البيع:

المالك 2:

تاريخ البيع:

المالك 3:

تاريخ البيع:

المالك 4:

تاريخ البيع:

ختم الوكيل:

توقيع الوكيل:

بيانات المركبة:

اسم الموديل:

رمز الموديل:

تاريخ البيع:

رقم تعريف المركبة:

تاريخ بدء 
الضمان:

D D M M Y Y

D D M M Y Y



  Don’t queue.
     Book your next
   service.

   ال تنتظر 
       دورك، 

    احجز موعدًا
 لصيانة سيارتك. 

تجّنب االنتظار الطويل.
 اتصل بالرقم TOYOTA-800 قبل موعد زيارتك القادمة.

Avoid long wait times.
Call 800-TOYOTA before your next visit.

Maintenance Service History تاريخ خدمة الصيانة

10,000 KM OR
6 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

 كل 10,000 كلم
أو كل 6 أشهر

أيهما يأتي أوالً

كل 12,000 كلم
أو كل 6 أشهر

أيهما يأتي أوالً

كل 15,000 كلم
أو كل 12 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 20,000 كلم
أو كل 12 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 10,000 كلم أو
كل 6 أشهر

أيهما يأتي أوالً

كل 10,000 كلم أو
كل 6 أشهر

أيهما يأتي أوالً

12,000 KM OR
6 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

15,000 KM OR
12 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

20,000 KM OR
12 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

GR SUPRA 
ONLY*

* Service interval for Toyota 86 is 15,000km or every 12 months and GR Supra is 
12,000km or every 6 months

*فترة الخدمة لمركبة تويوتا 86 هي 15,000 كلم أو كل 12 شهرًا، وفترة الخدمة لمركبة جي آر سوبرا هي 
12,000 كلم أو كل ستة أشهر.

TOYOTA 86
ONLY*

24,000 KM OR
12 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*
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Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
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Corrosion /
Perforation
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Maintenance 
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الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة

كل 24,000 كلم
أو كل 12 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*



Maintenance Service History

30,000 KM OR
18 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*

GR SUPRA 
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

48,000 KM OR
24 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

50,000 KM OR
30 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

60,000 KM OR
30 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

60,000 KM OR
36 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

45,000 KM OR
36 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

36,000 KM OR
18 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

30,000 KM OR
24 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

40,000 KM OR
24 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

60,000 KM OR
48 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

تاريخ خدمة الصيانة

* Service interval for Toyota 86 is 15,000km or every 12 months and GR Supra is 
12,000km or every 6 months

*فترة الخدمة لمركبة تويوتا 86 هي 15,000 كلم أو كل 12 شهرًا، وفترة الخدمة لمركبة جي آر سوبرا هي 
12,000 كلم أو كل ستة أشهر.

Warranty HEV / Battery
Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
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Maintenance
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الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة

 كل 48,000 كلم
أو كل 24 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

 كل 30,000 كلم
أو كل 18 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 50,000 كلم
أو كل 30 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 36,000 كلم
أو كل 18 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 60,000 كلم
أو كل 30 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 30,000 كلم
أو كل 24 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 60,000 كلم
أو كل 36 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 40,000 كلم
أو كل 24 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 60,000 كلم
أو كل 48 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 45,000 كلم
أو كل 36 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*



TOYOTA 86
ONLY*

90,000 KM OR
54 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

96,000 KM OR
72 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

96,000 KM OR
48 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

100,000 KM OR
60 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA
ONLY*

GR SUPRA 
ONLY*

84,000 KM OR
42 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

TOYOTA 86
ONLY*

70,000 KM OR
42 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

72,000 KM OR
36 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

75,000 KM OR
60 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

80,000 KM OR
48 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

105,000 KM OR
84 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

* Service interval for Toyota 86 is 15,000km or every 12 months and GR Supra is 
12,000km or every 6 months

*فترة الخدمة لمركبة تويوتا 86 هي 15,000 كلم أو كل 12 شهرًا، وفترة الخدمة لمركبة جي آر سوبرا هي 
12,000 كلم أو كل ستة أشهر.

Maintenance Service History تاريخ خدمة الصيانة

Warranty HEV / Battery
Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
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الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة

 كل 90,000 كلم
أو كل 54 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

 كل 70,000 كلم
أو كل 42 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 96,000 كلم
أو كل 72 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 72,000 كلم
أو كل 36 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 96,000 كلم
أو كل 48 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 75,000 كلم
أو كل 60 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 100,000 كلم
أو كل 60 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 80,000 كلم
أو كل 48 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 105,000 كلم
أو كل 84 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 84,000 كلم
أو كل 42 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*

تويوتا 86
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*



108,000 KM OR 
60 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

110,000 KM OR
66 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

120,000 KM OR
66 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

120,000 KM OR
72 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

TOYOTA 86
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

120,000 KM OR
96 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

130,000 KM OR 
78 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

132,000 KM OR
72 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

135,000 KM OR
108 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

140,000 KM OR
84 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*

GR SUPRA 
ONLY*

GR SUPRA
ONLY*

MAINTENANCE 
SERVICE144,000 KM OR

78 MONTHS
WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*

* Service interval for Toyota 86 is 15,000km or every 12 months and GR Supra is 
12,000km or every 6 months

*فترة الخدمة لمركبة تويوتا 86 هي 15,000 كلم أو كل 12 شهرًا، وفترة الخدمة لمركبة جي آر سوبرا هي 
12,000 كلم أو كل ستة أشهر.

Maintenance Service History تاريخ خدمة الصيانة
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Warranty
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السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery

Warranty
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 Defects
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&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة

 كل 130,000 كلم
أو كل 78 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

 كل 108,000 كلم
أو كل 60 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 132,000 كلم
أو كل 72 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 110,000 كلم
أو كل 66 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 135,000 كلم
أو كل 108 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 120,000 كلم
أو كل 66 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 140,000 كلم
أو كل 84 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 120,000 كلم
أو كل 72 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 144,000 كلم
أو كل 78 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 120,000 كلم
أو كل 96 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*



MAINTENANCE 
SERVICE

MAINTENANCE 
SERVICE

MAINTENANCE 
SERVICE

TOYOTA 86
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

150,000 KM OR
90 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

150,000 KM OR 
120 MONTHS 

WHICHEVER OCCURS FIRST

156,000 KM OR
90 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

160,000 KM OR
96 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

165,000 KM OR
132 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

170,000 KM OR
102 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

180,000 KM OR
102 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

180,000 KM OR
108 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

168,000 KM OR
96 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*

GR SUPRA 
ONLY*

GR SUPRA 
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

180,000 KM OR
144 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

* Service interval for Toyota 86 is 15,000km or every 12 months and GR Supra is 
12,000km or every 6 months

*فترة الخدمة لمركبة تويوتا 86 هي 15,000 كلم أو كل 12 شهرًا، وفترة الخدمة لمركبة جي آر سوبرا هي 
12,000 كلم أو كل ستة أشهر.

Maintenance Service History تاريخ خدمة الصيانة

Warranty HEV / Battery
Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة

 كل 168,000 كلم
أو كل 96 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

 كل 150,000 كلم
أو كل 90 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 170,000 كلم
أو كل 102 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 150,000 كلم
أو كل 120 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 180,000 كلم
أو كل 102 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 156,000 كلم
أو كل 90 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 180,000 كلم
أو كل 108 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 160,000 كلم
أو كل 96 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 180,000 كلم
أو كل 144 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 165,000 كلم
أو كل 132 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*

تويوتا 86
فقط*



MAINTENANCE 
SERVICE

MAINTENANCE 
SERVICE

TOYOTA 86
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

TOYOTA 86
ONLY*

190,000 KM OR
114 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

192,000 KM OR 
108 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

216,000 KM OR 
120 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

195,000 KM OR
156 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

200,000 KM OR
120 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

204,000 KM OR
114 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

After completion of 225,000 km service please order new service booklet.

210,000 KM OR
168 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

220,000 KM OR
132 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

225,000 KM OR
180 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

210,000 KM OR
126 MONTHS

WHICHEVER OCCURS FIRST

GR SUPRA 
ONLY*

GR SUPRA 
ONLY*

GR SUPRA 
ONLY*

* Service interval for Toyota 86 is 15,000km or every 12 months and GR Supra is 
12,000km or every 6 months

*فترة الخدمة لمركبة تويوتا 86 هي 15,000 كلم أو كل 12 شهرًا، وفترة الخدمة لمركبة جي آر سوبرا هي 
12,000 كلم أو كل ستة أشهر. بعد استكمال الخدمة لمسافة 225,000 كلم، يرجى طلب الحصول على كتيب جديد للخدمة.

Maintenance Service History تاريخ خدمة الصيانة

Warranty HEV / Battery
Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة

 كل 210,000 كلم
أو كل 126 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

 كل 190,000 كلم
أو كل 114 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 210,000 كلم
أو كل 168 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 192,000 كلم
أو كل 108 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 216,000 كلم
أو كل 120 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 195,000 كلم
أو كل 156 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 220,000 كلم
أو كل 132 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 200,000 كلم
أو كل 120 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 225,000 كلم
أو كل 180 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

كل 204,000 كلم
أو كل 114 شهرًا

أيهما يأتي أوالً

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

Date:           /        /           : التاريخ

Km:                                             :كلم

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*

تويوتا 86
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

جي آر سوبرا
فقط*

تويوتا 86
فقط*



Intermediate Service (Optional)

BY                     من قبل BY                     من قبل BY                   من قبل BY                      من قبل

INTERMEDIATE 
SERVICE

INTERMEDIATE 
SERVICE

INTERMEDIATE 
SERVICE

INTERMEDIATE 
SERVICE

الخدمة الوسيطةالخدمة الوسيطةالخدمة الوسيطةالخدمة الوسيطة

AT                                            في AT                                            في AT                                            في AT                                            في 

INTERMEDIATE 
SERVICE

INTERMEDIATE 
SERVICE

INTERMEDIATE 
SERVICE

INTERMEDIATE 
SERVICE

AT                                            في AT                                            في AT                                            في AT                                            في 

الخدمة الوسيطة )اختيارية(

Warranty HEV / Battery
Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

Date:               /              /              : التاريخ

Km:                                                        :كلم 

الخدمة الوسيطةالخدمة الوسيطةالخدمة الوسيطةالخدمة الوسيطة

BY                     من قبل BY                     من قبل BY                   من قبل BY                      من قبل



Maintenance record 
سنتان )1( بعد تاريخ التسجيل

1 year after date of registration
سنتان )2( بعد تاريخ التسجيل

2 year after date of registration
سنتان )3( بعد تاريخ التسجيل

3 year after date of registration
سنتان )4( بعد تاريخ التسجيل

4 year after date of registration
سنتان )5( بعد تاريخ التسجيل

5 year after date of registration

Date:                         /                        /

Km:

Job Card No:

Anomaly & Part code:

Dealer Signature & Stamp

Part Code:

التاريخ:

كلم:

رقم البطاقة الوظيفية:

العيوب ورمز قطع الغيار:

توقيع الوكيل وختمه

رمز قطع الغيار:

التاريخ:

كلم:

رقم البطاقة الوظيفية:

العيوب ورمز قطع الغيار:

توقيع الوكيل وختمه

رمز قطع الغيار:

التاريخ:

كلم:

رقم البطاقة الوظيفية:

العيوب ورمز قطع الغيار:

توقيع الوكيل وختمه

رمز قطع الغيار:

التاريخ:

كلم:

رقم البطاقة الوظيفية:

العيوب ورمز قطع الغيار:

توقيع الوكيل وختمه

رمز قطع الغيار:

Date:                         /                        /

Km:

Job Card No:

Anomaly & Part code:

Dealer Signature & Stamp

Part Code:

Date:                         /                        /

Km:

Job Card No:

Anomaly & Part code:

Dealer Signature & Stamp

Part Code:

123 10114

5

16

6

14

7

13

9
8

15
12

123 10114

5

16

6

14

7

13

9
8

15
12

123 10114

5

16

6

14

7

13

9
8

15
12

Date:                         /                        /

Km:

Job Card No:

Anomaly & Part code:

Dealer Signature & Stamp

Part Code:

Date:                         /                        /

Km:

Job Card No:

Anomaly & Part code:

Dealer Signature & Stamp

Part Code:

123 10114

5

16

6

14

7

13

9
8

15
12

123 10114

5

16

6

14

7

13

9
8

15
12

Paint and Perforation Inspection
Anomaly codes:
C=chipped
D= dents
S=scratches
All inspections should be performed 
by an authorised TOYOTA dealer at 
the stipulated intervals. 
Responsibility is with the owner to 
ensure that the paint check has been 
completed, signed and stamped by 
the dealer.

فحص التخريم والطالء
رموز العيوب: 

C: تكسر 
D: طعجات 
S: خدوش 

يجب القيام بجميع الفحوصات من وكيل معتمد 
لتويوتا في الفترات المحددة.

تقع المسؤولية على المالك للتحقق من 
استكمال فحص الطالء، وتوقيعه وختمه من 

الوكيل.

سجل الصيانة

Warranty HEV / Battery
Warranty

Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة Warrantyسجل الصيانة HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty
  Transfer &Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record Warranty HEV / Battery

Warranty
Corrosion /
Perforation

Additional 
Prevention

Surface
 Defects

Warranty Transfer 
&  Exclusions

Body and Paint 
Maintenance 

Maintenance 
Service History

Maintenance
Record 

الضمان
السيارة الكهربائية 

الهجينة/ ضمان البطارية التآكل/ التخريم الوقاية اإلضافية  عيوب السطح صيانة الهيكل والطالء
نقل الضمان 
واالستثناءات تاريخ خدمة الصيانة سجل الصيانة
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TOYOTA.AE  CALL 800-TOYOTA اتصل على


