


SOPHISTICATION
WITH A PRACTICAL PURPOSE

The advanced 4.2-inch colour TFT 
multi-information display presents a 
wide range of information in an easy-
to-recognise form for enhanced driving 
convenience. The multi-information 
switch is mounted on the steering wheel.

Multi-information Display

عــنــدمــا يــقــتــرن
الذوق الرفيع باألهداف العملية

شاشة عرض متعّددة المعلومات

 TFT شاشة عرض المعلومات المتعددة طراز
الملونة المتطورة مقاس 4.2 بوصة تعرض 
تشكيلة واسعة من المعلومات بأسلوب من 

السهل تمييزه لتعزيز راحة القيادة، كما أن مفتاح 
المعلومات المتعددة مثبت على المقود.



INNOVATIONS FOR OFF-ROAD PERFORMANCE

Multi-terrain Select

It offers a choice of five drive 
modes via the convenient dial-
type mode selector switch on 
the centre cluster, for optimum 
traction on sand/mud, loose rock, 
moguls, rock/dirt or rock.

All tyres are kept firmly in 
contact with the ground even 
when traveling over rocks 
and other demanding surfaces, 
so you enjoy a stable ride with 
excellent traction for superior 
rough-terrain drivability 
and control.

Without KDSS
Body roll angle

KDSS helps keep all tires on the ground

With KDSS

ON-ROAD DRIVING

KDSS surpresses body roll

OFF-ROAD DRIVING

Kinetic Dynamic Suspension (KDSS)

ابــتــكــارات لألداء عــلــى الــطــرق الــوعــرة

اختيار التضاريس المتعددة

يوّفر االختيار من بين خمسة أوضاع 
للدفع باستخدام مفتاح اختيار الوضع من 

النوع القرصي الموجود على مجموعة 
العدادات الوسطية، لتحصل على مستوى 

الجّر المثالي على أسطح مثل الرمال/
الوحل، الصخور غير الثابتة، المطبات، التراب 

الصخري أو الصخور.

يتم إبقاء جميع اإلطارات في تماس 
راسخ مع األرض حتى عند السير فوق 

الصخور واألسطح القاسية األخرى، 
بحيث يمكنك التمّتع برحالت مستقرة 

مع توفير مستوى جّر ممتاز إلعطاء 
قابلية قيادة وتحكم متفوقين على 

األراضي الوعرة.

Crawl Control provides optimal 
throttle and brake control, 
maintaining a constant low speed 
to support safe, sure driving on 
sand, dirt, rock, snow, mud, steep 
grades and other surfaces that 
require fine accelerator control. 

يوّفر ضبط الزحف تحكمًا مثاليًا بالخانق 
والفرامل، ما يحافظ على سرعة منخفضة 

باستمرار لتحقيق قيادة آمنة وموثوقة 
على الرمال، التراب، الصخور، الثلوج، األوحال، 

المنحدرات الحادة أو غيرها من األسطح 
التي تتطّلب تحكمًا دقيقًا بدواسة السرعة.

Crawl Control ضبط الزحف

(KDSS) نـظام الـتعليـق الـدينـامـيـكي الحـركي

القيادة على الطرق الوعرةالقيادة على الطرق المعبّدة



AN OPTIMUM BALANCE OF POWER AND EFFICIENCY
6AT ECT

(Electronically Controlled Transmission)

Sporty and smooth-shifting multi-mode sequential 6AT ECT 
also features AI-SHIFT, which automatically switches shifting 
patterns as per road conditions and driver intent.

4.0L V6 Gasoline Engine 1GR-FE

Dual VVT-i* and a roller-rocker arm offer fully variable, continuous control over 
intake and exhaust valve timing, with high torque and output, excellent fuel efficiency 
and low exhaust emissions across the entire rpm range. 

* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent

1GR-FE سعة 4 ليتر طراز V6 محرك بنزين

نظام VVT-i* المزدوج والذراع المتأرجحة الدارجة يوفران تحكمًا مستمرًا كامل التغّير في توقيت 
 صمامات الحقن والعادم، مع مستوى عاٍل من عزم الدوران والقدرة الناتجة وكفاءة ممتازة

في استهالك الوقود وانبعاثات عادم منخفضة في جميع سرعات دوران المحرك. 

*VVT-i: توقيت الصمامات المتغّير ـ الذكي

6AT ECT
)نـاقـل حـركـة إلـكـتـروني الـتـحـّكـم(

ناقل الحركة 6AT ECT التتابعي متعدد األوضاع بقدراته الرياضية ونقالته 
السلسة يتميز أيضًا بخاصية AI-SHIFT التي تقوم تلقائيًا بتغيير أنماط تحويل 

التروس تبعًا لظروف الطريق ونوايا السائق.

تــوازن مــثــالي بــيــن الــقــوة والــفــعــالــيــة



THE LEADING EDGE 
IN SAFETY

If a vehicle is in the outer mirror’s blind spot when changing 
lanes, the BSM’s mirror indicator turns on. If the turn signal is 
then activated, the mirror indicator starts flashing.

It assists safe reversing by using quasi-millimetre-wave radars in 
the rear bumper to detect approaching vehicles in difficult-to-see 
areas behind the vehicle. The system alerts drivers with a buzzer 
and a flashing indicator in the relevant outer mirror. 

To make parking easier, clearance sonar displays a warning message
on the multi-information display and beeps if an obstruction is detected. 
Can be turned on and off as needed.

Clearance Sonar (front + rear)

The most important feature in driver and passenger safety, they help minimize the force of an 
impact. SRS curtain-shield airbags cover all three rows of seats while a SRS knee airbag assists 
the seatbelt function and enhances lower body protection for the driver.

الـرائـدة فـي تـأمـيـن 
الـسـالمـة Blind Spot Monitor

نظام مراقبة البقعة غير المرئية

إذا كانت هناك مركبة في البقعةغير  المرئية للمرآة الخارجية )المنطقة التي 
ال تظهر فيها المركبات في المرآة( عند تغيير حارات السير، يتم تشغيل مؤشر 
مرآة نظام البقعة غير المرئية BSM لتنبيه السائق. وإذا تم بعد ذلك تشغيل 

إشارة االنعطاف، يبدأ مؤشر المرآة في الوميض.

الميزة األكثر أهمية في ضمان سالمة السائق والركاب، بمساعدتها على خفض قوة الصدمة إلى الحد األدنى. 
وتغطي الوسائد الهوائية الستائر الواقية SRS صفوف المقاعد الثالثة جميعها في حالة حدوث تصادم جانبي شديد. 

كما يتوفر كيس هواء SRS لحماية الجزء السفلي من جسم السائق.

لتسهيل عملية ركن السيارة، تظهر حساسات السونار رسالة تحذيرية على شاشة عرض 
المعلومات المتعددة وتصدر صفيرًا عند رصد أي عائق. كما يمكن تشغيل الحساسات 

وإطفاؤها عند الحاجة.

يقوم منبه إنذار التداخل مع حركة المرور 
الخلفية بالمساعدة على الرجوع بالسيارة 
إلى الوراء بشكل آمن باستعمال رادارات 
الموجات شبه الملليمترية الموجودة في 
الصادم الخلفي لرصد المركبات المقتربة 

في المناطق التي يصعب رؤيتها فيها خلف 
السيارة. ويقوم النظام بتنبيه السائق 

باستعمال جرس ووميض مؤشرات في 
المرآة الخارجية المعنية.

Rear Cross Traffic Alert
منّبه إنذار التداخل مع حركة المرور الخلفية

Multi-terrain Monitor with Panoramic View Monitors
نظام عرض التضاريس المتعّددة مع نظام عرض المنظر البانورامي

Images from four video cameras located on the front, back, left and right sides of 
the vehicle are seamlessly synthesized and displayed on the navigation screen to 
offer a truly panoramic view and enhance driving ability.

 يتم إنتاج الصور من أربع كاميرات فيديو تقع على الجهات األمامية، الخلفية، والجانبين األيسر
 واأليمن من السيارة بسالسة وعرضها على شاشة المالحة لتقديم رؤية بانورامية حقيقية

وتعزيز القدرة على القيادة.

SRS Airbags SRS أكياس الهواء

Advanced technologies for safety performance inspire your trust and peace of mind. ستنعم براحة البال وتشعر بالثقة الكاملة بفضل تقنيات أداء السالمة التي تم تطويرها وتعزيزها.

A Panoramic view and wide forward view support checking of the situation to the left 
and right of the vehicle when starting off at an intersection, etc.

B Both side views support judgment of distance to the road shoulder when pulling over.

C Wide rear view supports checking of the situation to the rear left and right of the 
vehicle.

D Panoramic view and rear view support safety during parking.

المنظر البانورامي والمنظر األمامي الموّسع يدعمان التحّقق من األوضاع في الجهتين اليمنى  أ. 
واليسرى للسيارة عند بدء الحركة على تقاطع طرق.. إلخ.

يدعم كال المنظرين الجانبيين إمكانية تقييم الُبعد عن جانب الطريق عندما تريد إيقاف السيارة. ب. 

المنظر الخلفي الموّسع يدعم التحّقق من األوضاع في الجهتين الخلفيتين اليمنى واليسرى للسيارة. ج. 

المنظر البانورامي والمنظر الخلفي يدعمان األمان أثناء اإليقاف المطّول. د. 

حساسات السونار لركن السيارة )األمامية + الخلفية(



VERSATILITY TO MEET ANY NEED
With Land Cruiser Prado, you get convenient features and seat configuration 
flexibility that can satisfy the needs of a diverse range of lifestyle situations.

Back Door Glass Hatch
For easy loading of shopping and other small items without 
opening the back door.

Easy Access
Behind the front passenger seat, a lever on the second-row 
seat lets you quickly slide it to its forward limit, providing easy 
access to third-row searing.

* The back door is equipped with an oil-filled damper to 
allow users to keep the door held in any position.

Specifications 2.7 L – 3 Doors الـتـنـوع لـتـلـبـيـة أيـة مـتـطـلـبـاتالمــواصـفــات
تضمن الند كروزر برادو أعلى مميزات الراحة ومرونة في إعادة ترتيب وضعية المقاعد بشكل يرضي 

العديد من متطلبات أوضاع الحياة اليومية.

فتحة زجاجية في الباب الخلفي
لسهولة تحميل المشتريات واألشياء الصغيرة األخرى من دون الحاجة لفتح 

الباب الخلفي.

سهولة الوصول
توجد ذراع تحكم مثبتة على مقعد الصف الثاني خلف مقعد الراكب األمامي، 

تسمح لك بسرعة إزاحته إلى الحد األقصى للمساحة المتاحة أمامه، مما يوفر 
سهولة الدخول إلى مقاعد الصف الثالث. 

الباب الخلفي مجّهز بممتص صدمات مملوء بالزيت  * 
يسمح بإبقاء الباب مفتوحًا في أي وضع من األوضاع.

TECHNICAL FEATURES GXR الميزات التقنية

ENGINE 2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, VVT-I (2TR-FE) المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 164/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

TORQUE KG-M/RPM 25/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع

TYRES SIZE 265/60 R18 حجم العجالت

DIMENSIONS (MM) L4,505 × W1,885 × H1,830 األبعاد )ملم (

FUEL TANK CAPACITY 87 LITERS سعة خزان الوقود 

GROSS WEIGHT (KG) 2,510 الوزن اإلجمالي ) كجم(

NUMBER OF DOORS 3 عدد األبواب

SEATING CAPACITY 5 المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

MANUAL AIR CONDITIONER WITH REAR AIR VENTS • مكيف يدوي مع فتحات خلفية

CENTRAL LOCKING • قفل مركزي

CENTER CONSOLE COOLER BOX • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود جلد

FABRIC SEATS • مقاعد قماش

FLOOR MATS • سجادات أرضية

POWER STEERING • مقود آلي  

POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية

PUSH START BUTTON • تشغيل المحرك بضغطة زر

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

NUMBER OF SPEAKERS 6 عدد السماعات 

9.0" NAVIGATION •  نظام مالحة مع شاشة مقاس 9 بوصة 

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

BACK DOOR MOUNTED SPARE WHEEL WITH HARD COVER • عجلة احتياطية مثبتة على الباب الخلفي مع غطاء صلب

BODY COLORED DOOR HANDLES • مقابض أبواب بلون الهيكل

BODY COLORED DOOR MIRRORS • مرايا األبواب بلون الهيكل



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

Specifications 2.7 L – 5 Doors Specificationsالمــواصـفــات 2.7 L – 3 Doors المــواصـفــات
EXTERIOR FEATURES GXR الميزات الخارجية

DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE • مرايا األبواب – كهربائية قابلة للطي

HALOGENE HEADLAMPS • مصابيح أمامية هالوجين

ROOF SPOILER • جناح على السقف

SIDE STEPS • عتبات جانبية

FRONT FOG LAMPS LED • LED مصابيح ضباب أمامية

18” ALLOY WHEELS • عجالت ألومنيوم 18 بوصة

WIRELESS DOOR LOCK • إقفال أبواب السلكي

SMART KEYLESS ENTRY • دخول ذكي من دون مفتاح

SUNROOF • فتحة سقف

MANUAL HEADLIGHT LEVELING • مصابيح أمامية تعديل مستوى يدوي

SAFETY FEATURES ميزات األمان والسالمة

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • نظام مكابح مانع لالنغالق

BRAKE ASSIST (BA) • نظام المساعدة على الكبح

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISOFIX) • نظام تثبيت مقعد الطفل

REAR PARKING SENSORS* • حساسات توقف حلفية*

DUAL FRONT/SIDES/CURTAIN/KNEE AIRBAGS • وسائد هوائية أمامية مزدوجة و جانبية وستارية وعلى مستوى الركبة للسائق 

TRACTION CONTROL (TRC) • نظام التحكم بالجر

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • نظام التحكم بثبات المركبة

TIRE PRESSUE MONITORING SYSTEM • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

REAR FOG LAMP • مصباح ضباب خلفي

FRONT PARKING SENSORS* • حساسات توقف أمامية*  

REAR VIEW CAMERA • كاميرا رؤية خلفية

TECHNICAL FEATURES EXR GXR VXR الميزات التقنية

ENGINE 2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, VVT-I (2TR-FE) المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 164/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

TORQUE KG-M/RPM 25/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع

TYRES SIZE 265/65 R17 265/60 R18 حجم العجالت

DIMENSIONS (MM) L4,780 × W1,885 × H1,845 L4,780 × W1,885 × H1,890 األبعاد )ملم (

FUEL TANK CAPACITY 87 LITERS سعة خزان الوقود 

GROSS WEIGHT (KG) 2,850 الوزن اإلجمالي ) كجم(

NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب

SEATING CAPACITY 7 المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

MANUAL AIR CONDITIONER • مكيف يدوي 

CENTRAL LOCKING • • • قفل مركزي

CENTER CONSOLE COOLER BOX • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

FABRIC SEATS • • LEATHER* مقاعد قماش

FLOOR MATS • • • سجادات أرضية

POWER STEERING • • • مقود آلي  

POWER WINDOWS • • • نوافذ كهربائية

DUAL AUTOMATIC CLIMATE CONTROL • • تحكم أوتوماتيكي بأجواء المقصورة لثالث مناطق

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود جلد

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

NUMBER OF SPEAKERS 6 6 6 عدد السماعات 

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

9.0" NAVIGATION •  نظام مالحة مع شاشة مقاس 9 بوصة 

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

ALLOY WHEELS 17” 18" 18" عجالت ألومنيوم

FLOOR MOUNTED SPARE WHEEL • • • اإلطار االحتياطي مثبت على األرضية

DOOR MIRRORS - POWERED • • • مرايا األبواب – كهربائية 



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

Specifications 2.7 L – 5 Doors المــواصـفــات
EXTERIOR FEATURES EXR GXR VXR الميزات الخارجية

ROOF SPOILER • • • جناح على السقف

SIDE STEPS • • • عتبات جانبية

WIRELESS DOOR LOCK • • • إقفال أبواب السلكي

FRONT FOG LAMPS LED • • • LED مصابيح ضباب أمامية

MANUAL HEADLIGHT LEVELING • • • مصابيح أمامية تعديل مستوى يدوي

BODY COLORED DOOR HANDLES • • مقابض أبواب بلون الهيكل

BODY COLORED DOOR MIRRORS • • مرايا األبواب بلون الهيكل

DOOR MIRRORS - RETRACTABLE • • مرايا األبواب – كهربائية قابلة للطي

SUNROOF • فتحة سقف

CHROME RADIATOR GRILLE • شبك أمامي كروم

SAFETY FEATURES ميزات األمان والسالمة

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • • نظام مكابح مانع لالنغالق

BRAKE ASSIST (BA) • • • نظام المساعدة على الكبح

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISOFIX) • • • نظام تثبيت مقعد الطفل

REAR FOG LAMP • • • مصباح ضباب خلفي

TIRE PRESSUE MONITORING SYSTEM • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

REAR PARKING SENSORS* • • • حساسات توقف حلفية*

DUAL FRONT AIRBAGS • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

FRONT PARKING SENSORS* • • • حساسات توقف أمامية*  

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

TRACTION CONTROL (TRC) • • نظام التحكم بالجر

REAR VIEW CAMERA •* • كاميرا رؤية خلفية

CRUISE CONTROL • • مثبت سرعة

Specifications 4.0 L المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES EXR GXR VXR LIMITED الميزات التقنية

ENGINE 4.0L, V6, 24-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1GR-FE) المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 271/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

TORQUE (KG-M/RPM) 38.9/4400 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع

TYRES SIZE 265/60 R18 حجم العجالت

DIMENSIONS (MM) L4,950 X W1,885 X H1,845 L4,950 X W1,885 X H1,890 األبعاد )ملم (

FUEL TANK CAPACITY 150 LITRES سعة خزان الوقود 

GROSS WEIGHT (KG) 2,950 الوزن اإلجمالي ) كجم(

NUMBER OF DOORS 5 DOORS عدد األبواب

SEATING CAPACITY 7 SEATS المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

FABRIC SEATS • • LEATHER LEATHER مقاعد قماش

PUSH START BUTTON • • • • تشغيل بضغطة زر

DUAL ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL • • • تحكم أوتوماتيكي بأجواء المقصورة لمنطقتين

FRONT SEATS POWERED • • مقاعد أمامية كهربائية

MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS • مقاعد عدة أوضاع مهواة

POWER FOLDING DOWN 3RD ROW SEATS • مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائًيا

OPTITRON SPEEDOMETER • عداد قياس سرعة أوبتيترون

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

9.0" NAVIGATION  • JBL  نظام مالحة مع شاشة مقاس 9 بوصة 

REAR SEAT ENTERTAINMENT* • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي*

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

FRONT FOG LAMPS LED • • • • LED مصابيح ضباب أمامية

SIDE STEPS • • • • عتبات جانبية

MANUAL HEADLIGHT LEVELING • • AUTO AUTO مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويا

18" ALLOY WHEELS • • • • عجالت ألومنيوم 18 بوصة

SIVLER ROOF RAILS • • • قضبان سقف فضية

SUNROOF • • • فتحة سقف



Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة

Interior colours األلـوان الـداخـلـيـة

Leather جلــد Fabric (Premium) قمـاش )فـاخر( Fabric (Basic) قمـاش )عـادي(

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

Specifications 4.0 L المــواصـفــات
EXTERIOR FEATURES EXR GXR VXR LIMITED الميزات الخارجية

CHROME INSERTS FOR DOOR MIRRORS • • • زينة كروم على مرايا األبواب

CHROME SIDE PROTECTION MOULDING • • عوارض حماية جانبية

FRONT BUMPER GUARD • - واق للمصد األمامي

REMOTE ENGINE STARTER • • تشغيل المحرك عن بعد

LED HEADLIGHTS WITH DRL'S • • مصابيح أمامية LED مع مصابيح DRL's نهارية

HEADLIGHT CLEANERS • • منظفات مصابيح أمامية  

CHROME RADIATOR GRILLE • • شبك أمامي كروم

AUTO LIGHT SWITCH • زر مصابيح آلي

SAFETY FEATURES ميزات األمان والسالمة

TIRE PRESSUE MONITORING SYSTEM • • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

CENTER DIFFERENTIAL LOCK W LSD • • • • قفل القرص التفاضلي

HILL START ASSIST CONTROL (HAC) • • • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المنحدرات

DOWN HILL ASSIST CONTROL (DAC) • • • • نظام المساعدة على التحكم  عند نزول المنحدرات

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • • نظام تثبيت مقعد الطفل

CRUISE CONTROL • • • • مثبت سرعة

DUAL FRONT AIRBAGS • • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

FRONT PARKING SENSORS •* •* •* • حساسات توقف أمامية  

SIDES/CURTAIN/KNEE AIRBAGS • • • وسائد هوائية جانبية /وستارية وعلى مستوى الركبة للسائق 

REAR VIEW CAMERA • • • كاميرا رؤية خلفية

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) • نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف 

MULTI TERRAIN MONITOR WITH 4 CAMERAS • شاشة عرض تضاريس متعددة مع 4 كاميرات

MULTI TERRAIN SELECT (MTS) • مفتاح اختيار أنماط التضاريس

BLIND SPOT DETECTION (BSD) • شاشة مراقبة النقاط الغير مرئية

KINETIC DYNAMIC SUSPENSION SYSTEM (KDSS) • )KDSS( نظام تعليق ديناميكي حركي

CRAWL CONTROL (CC) • نظام التحكم بالزحف

The 2018 Prado information presented herein is based on data available at the time of creation  
(September 2017) 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.

المعلومات الواردة هنا عن موديل برادو 2018 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )سبتمبر 2017(، وهي خاضعة للتغيير 
في أي وقت دون إشعار مسبق. قد تختلف مركبات العرض والمركبات المنتَجة فعليًا عما هو مبين هنا. للحصول على تفاصيل 
الفطيم  عرض  صالة  بأقرب  االتصال  يرجى  منطقتكم،  في  المتاحة  والتجهيزات  القياسية  والميزات  واأللوان  المواصفات  بشأن 

للسيارات - تويوتا.



800-TOYOTA        TOYOTA.AE


