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Say goodbye to conventional wisdom. Say goodbye to conventional wisdom. 
Introducing driving so completely new it will shock you.Introducing driving so completely new it will shock you.

َدْعَك من كل ما عرفته من قبل. 
نقدم لك نمطًا جديدًا تمامًا من القيادة سيصدمك.
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Into the realm of the sensual.Into the realm of the sensual.
The next-generation Camry delivers more than just beautiful, enjoyable driving and The next-generation Camry delivers more than just beautiful, enjoyable driving and 
safety made possible by advanced technology. It resonates with the five senses with safety made possible by advanced technology. It resonates with the five senses with 
an appeal that can’t be expressed in numbers, but must be seen, felt and experienced. an appeal that can’t be expressed in numbers, but must be seen, felt and experienced. 
Its three distinctive characteristics create a stimulating driving experience, just for you.Its three distinctive characteristics create a stimulating driving experience, just for you.

الجيل القادم من الجيل القادم من CamryCamry يوّفر أكثر من مجّرد القيادة الجميلة الممتعة واألمان  يوّفر أكثر من مجّرد القيادة الجميلة الممتعة واألمان 
الذي تحّقق بفضل التقنية المتطّورة، إنها تتناغم مع الحواّس الخمس بجاذبية ال الذي تحّقق بفضل التقنية المتطّورة، إنها تتناغم مع الحواّس الخمس بجاذبية ال 

يمكن التعبير عنها باألرقام، بل يجب رؤيتها واإلحساس بها وتجربتها، وتحّقق خصائصها يمكن التعبير عنها باألرقام، بل يجب رؤيتها واإلحساس بها وتجربتها، وتحّقق خصائصها 
الثالث الممّيزة تجربة قيادة ممتعة، من أجلك أنت فقط. الثالث الممّيزة تجربة قيادة ممتعة، من أجلك أنت فقط. 

* HEV: Hybrid Electric Vehicle. * HEV: سيارة كهربائية هايبرد.

3.5L PETROL 2.5L PETROL 2.5L HYBRID

في عالم الحواّس.في عالم الحواّس.
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16V -2.5liter (A25A-FXS)

Max. output: 176HP/5700rpm 
Max. torque: 22.5kg-m/5200-3600rpm

Permanent magnet synchronous motor (3NM)

Max. output: 118HP 
Max. torque: 20.6kg-m

-2.5liter A25A-FXS engine:  
The newly-developed -2.5liter Dynamic 
Force Engine delivers both high combustion 
efficiency and high power output. It combines 
with the evolved electrified hybrid system 
to generate outstanding acceleration and 
power, delivering dynamic performance and 
exceptional fuel efficiency to expand your 
driving pleasure.
Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.

)A25A-FXS( سعة 2,5 لترًا 16 صمامًا

قوة المحرك القصوى:  176 قدرة حصان/5700 د.د. 
العزم األقصى:  22,5 كجم – م/ 3600-5200 د.د.

)3NM(  محرك تزامني مغناطيسي دائم

قوة المحرك القصوى:: 118 قدرة حصان
العزم األقصى:  20,6 كجم – م

 :A25A-FXS محرك سعة 2,5 لترًا-
يعطي المحرك ذو القوة الديناميكية سعة 2,5 لترًا 

المطّور حديثًا مزيجًا من كفاءة االحتراق العالية وناتج 
الطاقة الكهربائية المرتفع، وهو يشترك مع نظام 

الهايبرد الكهربائي المطّور إلعطاء أداء مذهل من 
ناحية التسارع والقوة، محّققًا أداًء ديناميكيًا وكفاءة 

استثنائية في استهالك الوقود لمنحك متعة قيادة أكبر.

7مالحظة: يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات. 6



Two power sources create a completely new form Two power sources create a completely new form 
of powerful driving performance.of powerful driving performance.

ENGINE × ELECTRIC MOTOR
Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was 
evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric 
motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, 
powerful driving further contribute to the exciting driving performance.powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

LOW EMISSIONS: Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause 
of global warming. The ability to drive using only the electric motor further helps to 
reduce emissions.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. 
While driving, the Camry efficiently combines engine and electric motor power to 
deliver excellent fuel efficiency.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Camry is powered only by the electric 
motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

ACCELERATION: During high-speed driving the Camry combines power from 
the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهايبرد الكهربائي إلعطاء بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهايبرد الكهربائي إلعطاء 
مستوى جديد من متعة القيادة، فهو يجمع بسالسة تامة بين محرك البنزين والمحرك مستوى جديد من متعة القيادة، فهو يجمع بسالسة تامة بين محرك البنزين والمحرك 

الكهربائي لالستفادة من نقاط قّوة كل منهما. وتقّدم التقنيات المتطّورة المصّممة لتحقيق الكهربائي لالستفادة من نقاط قّوة كل منهما. وتقّدم التقنيات المتطّورة المصّممة لتحقيق 
قيادة قوية وسلسة مزيدًا من اإلسهام في توفير أداء القيادة المثير. قيادة قوية وسلسة مزيدًا من اإلسهام في توفير أداء القيادة المثير. 

مصدران للقدرة يوّفران نمطًا جديدًا تمامًا مصدران للقدرة يوّفران نمطًا جديدًا تمامًا 
من أداء القيادة القوي.من أداء القيادة القوي.

انبعاثات عادم منخفضة: زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضًا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
الذي ُيعّد من أسباب االحتباس الحراري. كما أن إمكانية القيادة باستعمال المحرك الكهربائي فقط تساعد 

على تحقيق انخفاض أكبر في انبعاثات العادم.
الهدوء: في وضع قيادة EV )السيارة الكهربائية(، تعمل Camry بقوة الموتور المحرك  فقط، األمر الذي 

يتيح إمكانية التشغيل بهدوء في المناطق السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

كفاءة استهالك الوقود: يتوقّف كل من محرك البنزين والمحرك الكهربائي عن العمل عندما تتوّقف 
السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن Camry تجمع بكفاءة بين قوة محرك البنزين وطاقة المحرك 

الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهالك الوقود. 
التسارع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع Camry بين قّوة المحّرك وطاقة المحرك  

الكهربائي إلعطاء تسارع سلس وديناميكي. 

Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features. 9مالحظة: يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات. 8



Audio/navigation system: Adding up to a truly awe-inspiring experience is the 9inch JBL 
audio with a floating display, realizing excellent visibility and comfortable operability. The 
navigation system searches and provides optimal route guidance. The audio system is 
compatible with Apple CarPlayTM and Android AutoTM. 
Plus the Wireless Charger, Dual Zone Auto Air Conditioning, Drive Modes (ECO/NORMAL/
SPORT) and Panoramic Sunroof enhances the comfort factor to a whole new level. 

The way you love to drive.The way you love to drive.
Open and inviting, the stylish layout, intuitive interface, excellent forward visibility and  Open and inviting, the stylish layout, intuitive interface, excellent forward visibility and  
optimal positioning of controls in the cockpit create a feeling of instinctive response and optimal positioning of controls in the cockpit create a feeling of instinctive response and 
confident control, enlivening the senses and the exhilarating pleasure of sporty driving.confident control, enlivening the senses and the exhilarating pleasure of sporty driving.

بانطالقها وجاذبيتها، وتصميمها األنيق، وواجهة التفاعل البديهية، ووضوح الرؤية األمامية الممتاز، بانطالقها وجاذبيتها، وتصميمها األنيق، وواجهة التفاعل البديهية، ووضوح الرؤية األمامية الممتاز، 
والتموضع األمثل ألزرار التحكم ضمن مقصورة القيادة، تمنحك إحساسًا بالقدرة العالية على االستجابة والتموضع األمثل ألزرار التحكم ضمن مقصورة القيادة، تمنحك إحساسًا بالقدرة العالية على االستجابة 

الغريزية والتحكم الواثق، لتنعش حواسك وتغمرك بحماس القيادة الرياضية الممتعة. الغريزية والتحكم الواثق، لتنعش حواسك وتغمرك بحماس القيادة الرياضية الممتعة. 

طريقة القيادة التي تحّبها.طريقة القيادة التي تحّبها.

Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.11مالحظة: يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات. 10

نظام صوتي/ مالحة: -نظام صوتي/ مالحة: -99 إنش  إنش JBL مع شاشة عرض عائمة، توفر رؤية ممتازة وتشغيالً مريحًا. يقوم نظام  مع شاشة عرض عائمة، توفر رؤية ممتازة وتشغيالً مريحًا. يقوم نظام 
  Apple CarplayApple Carplay  المالحة بالبحث وتقديم التوجيه الطرقي األمثل. يتوافق النظام الصوتي مع نظاميالمالحة بالبحث وتقديم التوجيه الطرقي األمثل. يتوافق النظام الصوتي مع نظامي

..Android AutoAndroid Auto و و

شاحن ال سلكي، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، أوضاع القيادة )االقتصادي، العادي، الرياضي(، فتحة شاحن ال سلكي، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، أوضاع القيادة )االقتصادي، العادي، الرياضي(، فتحة 
سقف بانورامية.سقف بانورامية.



Relaxation comes naturally in the light-filled, spacious comfort of the cabin. Relaxation comes naturally in the light-filled, spacious comfort of the cabin. 
The refined quality and comfort embedded in the superb functionality, exceptional quietness, The refined quality and comfort embedded in the superb functionality, exceptional quietness, 
and bold and delicate contrast in textures and finishes, delights the eyes and touch.and bold and delicate contrast in textures and finishes, delights the eyes and touch.

There’s no place you’d rather be.There’s no place you’d rather be.

االسترخاء أمر طبيعي في راحة المقصورة الداخلية الفسيحة التي يغمرها الضوء الوفير.االسترخاء أمر طبيعي في راحة المقصورة الداخلية الفسيحة التي يغمرها الضوء الوفير.
الجودة العالية ووسائل الراحة  المتطورة اللذان يمّيزان األداء العملي الرائع، والهدوء االستثنائي، والتباين الجودة العالية ووسائل الراحة  المتطورة اللذان يمّيزان األداء العملي الرائع، والهدوء االستثنائي، والتباين 

الممّيز والمرهف في تصميم النقشات واللمسات النهائية، كل ذلك يبعث على السرور عند النظر واللمس. الممّيز والمرهف في تصميم النقشات واللمسات النهائية، كل ذلك يبعث على السرور عند النظر واللمس. 

مكان يحلو لك البقاء فيه.مكان يحلو لك البقاء فيه.

Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.13مالحظة: يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات. 12



The next generation platform and powertrain endow the Camry with sporty acceleration, smooth shifting, 
agile handling and outstanding fuel efficiency, delivering a new level of driving exhilaration.

24V -3.5Litre (2GR-FKS)

Max. output: 298HP/6600rpm
Max. torque: 36.3kg-m/4700rpm

16V -2.5Litre (A25A-FKS)

Max. output: 204HP/6600rpm
Max. torque: 24.8kg-m/5000-4000rpm

Engines: To generate exhilarating 
driving performance, engines feature 
Dual VVT-i (Intake side: VVT-iE. A25A-FKS), 
Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW. 2GR-FKS), 
and D4-S fuel injection system (2GR-FKS), 
to realize excellent output, torque and fuel 
efficiency.*

Suspension: The front MacPherson strut and rear double wishbone 
suspension contributes to flat, stable ride comfort with minimal shock and 
vibration, providing stable cornering for enjoyable driving, together with 
a comfortable and outstanding ride, even on long drives. The SPORT has a 
sports suspension specially tuned to provide sporty driving exhilaration.

Paddle shifters: Integrated into the steering wheel, they enable intuitive manual up- 
and down-shifting while keeping your hands on the steering wheel. (SPORT)

Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.
* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D44--S: Direct injection S: Direct injection 44 stroke gasoline engine Superior version. stroke gasoline engine Superior version.

الجيل الجديد الذي تنتمي إليه منصة المركبة ومنظومة الدفع والحركة يمنح كامري تسارعًا رياضّيًا وسالسة في نقل الحركة ورشاقة في 
التعامل وكفاءة عالية  في استهالك الوقود، لتكون المحصلة متعة قيادة على أعلى المستويات. 

تنقلك بطريقة ممتعة.

(2GR-FKS)  سعة 3,5 لترًا 24 صمامًا

قوة المحرك القصوى: 298 قدرة حصان/6600 د.د. 
العزم األقصى: 36,3 كجم – م/ 4700 د.د.

التعليق: يعمل التعليق األمامي من طراز قوائم مكفرسون االنضغاطية والخلفي من 
طراز العظمة الشوكية المزدوجة، على منح الركاب إحساسًا باالستقرار والراحة أثناء 

التنقل مع الحد األدنى من الصدمات واالهتزازات، لتحظى باستقرار أمثل عند االلتفات 
على المنعطفات لتحظى بقيادة ممتعة وتجول مريح ورائع ، حتى في الرحالت الطويلة. 

نواقل السرعة:  مدمجة في عجلة القيادة، وتتيح إمكانية تحويل التروس لألعلى الفئة SPORT مزّودة بتعليق رياضي معاير خّصيصًا لتحقيق متعة القيادة الرياضية.
)SPORT( .واألسفل بطريقة بديهية بينما تبقي يديك على عجلة القيادة

مالحظة: ُيرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات.
VVT-i: توقيت صمامت متغّير – ذكي، VVT-iW: توقيت صمامات متغّير - ذكي واسع، VVT-iE: توقيت صمامات متغّير- ذكي بواسطة الموتور الكربائي، D4-S: نسخة متفوقة من محرك البنزين ذي األربع أشواط والحقن المباشر.

How it moves you is exhilarating.
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(A25A-FKS) سعة 2.5 لترًا 16 صمامًا
القوة القصوى للمحرك: 204 حصان/6600 دورة في 

الدقيقة
أقصى عزم للمحرك: 24.8 كغ-متر/ 5000-4000 دورة 

في الدقيقة

المحركات: لتعطي أداءًا قويًا مفعمًا بالحماس أثناء القيادة، 
تتميز المحركات

بتوقيت صمام متغير ذكي مزدوج ) صمام سحب جانبي: 
توقيت صمام متغير- ذكي بواسطة المحرك الكهربائي. 

،(A25A-FKS
توقيت صمام متغير ذكي مزدوج ( صمام سحب جانبي: 

توقيت صمام متغير- ذكي واسع. 2GR-FKS)، ومحرك 
 ،(2GR-FKS) بنزين 4 أشواط حقن مباشر نسخة متفوقة

لتحقيق أقصى قوة وعزم وكفاءة في استهالك الوقود.*



During expressway driving with Dynamic Radar Cruise 
Control activated, Lane Tracing Assist (LTA) provides 
assistance with steering maneuvers necessary for staying 
in the center of the lane. 

Toyota S afety Sense

Alerts the driver with a buzzer and on the multi-
information display if the system judges the vehicle 
is about to cross the lane markings without using 
the turn signals, and assists steering to avoid lane 
departure. (Optional)*5

When the millimeter-wave radar and monocular camera detect a 
collision with a vehicle ahead is likely, it alerts the driver with a buzzer 
and on the multi-information display, and activates pre-collision 
brake assist when the driver depresses the brake pedal. 
If it determines a collision is difficult to avoid, it also activates the 
pre-collision brakes to help avoid a collision or mitigate its impact 
force. (Optional)*4

Helps safe driving at night by instantly switching from 
high to low beam when the lights of an oncoming 
vehicle, or the tail lights of a vehicle in front, are 
detected. (Optional)*5

Airbags: Equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS side 
airbags (Front seats) and SRS curtain shield airbags (Front and rear seats).

Back monitor: Supports smooth reversing operations when 
perpendicular or parallel parking, showing the rear view taken 
by a camera integrated into the rear of the vehicle on the display 
together with guidelines to help the driver steer. (Optional)

Note: The screen display is a composite image. مالحظة: ما يظهر على الشاشة هو صورة مرّكبة.

Crash safety body: 
Comprised of energy-absorbing zones on the front, rear and both sides that help 
absorb impact energy in a collision and a high integrity cabin. It also incorporates a 
body structure to help reduce injury to pedestrians.

In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar 
Cruise Control uses the radar and camera sensors to detect 
a vehicle driving ahead and help maintain an appropriate 
distance between vehicles at all speeds. (Optional)*5

Lane Departure Alert (LDA) with 
Steering Control

Lane Tracing Assist  (LTA)

Pre-Collision System (PCS)

نظام تويوتا الستشعار األمان 

Pre-Collision System (PCS)Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

*1 HEV: Hybrid Electric Vehicle.  *2 The back monitor shows a limited area. Be sure to look at your surroundings before you proceed.  
*3 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. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger’s seat only when it is unavoidable. Please do not 
use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side 
airbags from activating correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with 
the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please enquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags 
activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). 
For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.  *4 It is the driver’s responsibility 
to drive safely. Always stay aware of your surroundings and strive to drive safely.  *5 The system may not operate properly depending on 
the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner’s Manual carefully.  
Note: Please enquire at your local dealer for details on the availability of features.

*HEV 1: سيارة كهربائية هايبرد *2 يبّين المنظر الخلفي مساحة محدودة. تأكد من النظر بعينيك إلى المناطق المحيطة بك قبل التحّرك بالسيارة.
*3 أكياس هواء SRS )نظام تقييد الحركة التكميلي( هي أنظمة تكميلية الستخدامها مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع الركاب ربط أحزمة مقاعدهم 

بطريقة صحيحة طوال الوقت. ال تقم ابدًا بتركيب نظام CRS )نظام تقييد حركة الطفل( مّتجه للخلف على مقعد الراكب األمامي. ال يجوز تركيب نظام تقييد حركة الطفل 
CRS المّتجه لألمام على مقعد الراكب ألمامي إال إذا كان ذلك شيئَا ال يمكن تجّنبه. ُيرجى عدم استعمال كماليات للمقاعد تغطي األجزاء التي ُيفترض في أكياس هواء  

SRS الجانبية أن تنتفخ فيها. يمكن لمثل تلك الكماليات أن تحول دون تفعيل أكياس هواء SRS الجانبية بطريقة صحيحة، األمر الذي يتسبب في حدوث إصابات خطيرة 
)أغطية مقاعد تويوتا األصلية مصّممة خصيصًا للموديالت المجّهزة بأكياس هواء SRS جانبية. لمعرفة مدى توّفرها في منطقتك، ُيرجى االستفسار لدى الوكيل 
المحلي(. الصورة تبّين جميع أكياس هواء SRS مفّعلة وذلك ألغراض التوضيح فقط )أكياس هواء SRS الجانبية والستائرية الواقية ال تنتفخ إال على الجانب الذي 

يتعرض للتصادم في حالة وقوع حادث حقيقي(. لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص األمان المهّمة، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. * 4 السائق 
هو المسؤول عن القيادة بطريقة آمنة. احرص دائمًا على االنتباه لما يحيط بسيارتك وحاول جاهدًا أن تقود السيارة بطريقة آمنة. * 5 قد ال يعمل النظام بطريقة 

صحيحة وذلك تبعًا للحالة الجّوية وحالة الطرق وحالة السيارة او عوامل أخرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. 
مالحظة: ُيرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات.

Fun to drive begins with peace of mind.
At the heart of sporty driving excitement is knowing the Camry’s active and 
passive safety measures apply leading-edge technologies to provide advanced driving 
support to help assist safe driving, and help provide protection should an accident occur.

إّن جوهر إثارة القيادة الرياضية ينبع من إدراك أن تدابير أمان Camry الفاعلة واالنفعالية  
توّظف أفضل التقنيات لتوفير دعم متقّدم للقيادة للمساعدة في تعزيز القيادة اآلمنة، 

والمساعدة على توفير الحماية في حالة وقوع حادث. 

مجموعة الحماية من الصدمات:
تتكون من مناطق تمتص لصدمات في األمام والخلف وكال الجانبين وتساعد على امتصاص 

الصدمات في حالة االصطدام إضافة إلى مقصورة بمزايا أمان متطورة. وتنطوي أيضًا على 
بنية هيكل تساعد على التقليل من خطورة الجروح التي تصيب المشاة. 

عندما يرصد الرادار ذو الموجات الملليمترية والكاميرا األحادية العينية احتمال 
حدوث تصادم مع مركبة في األمام، يقوم النظام بتنبيه السائق بصوت جرس 
وعلى شاشة عرض المعلومات المتعددة، ويقوم بتفعيل مؤازرة فرامل ما 
قبل التصادم عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل. وإذا قّدر النظام أن 

من الصعب تجّنب حدوث تصادم فإنه يقوم أيضًا بتفعيل فرامل ما قبل التصادم 
للمساعدة على تجّنب حدوث تصادم أو التخفيف من قوة صدمته. )اختياري(*4

يساعد على أمان القيادة أثناء الليل عن طريق التحويل الفوري 
من الشعاع العالي إلى الشعاع المنخفض عند رصد أضواء 

مركبة قادمة في االتجاه المقابل أو أضواء مركبة تسير أمامك. 
)اختياري( *5

إضافة إلى المحافظة على سرعة ثابتة، يستخدم مثّبت السرعة 
الراداري الديناميكي مستشعرات الرادار والكاميرا لرصد مركبة تسير 

أمام سيارتك والمساعدة في المحافظة على مسافة مناسبة بينها 
وبين سيارتك في جميع السرعات. )اختياري(*5

ينّبه السائق بصوت جرس وعلى شاشة عرض المعلومات 
المتعددة إذا قّدر النظام أن السيارة توشك على اجتياز 

عالمات المسار السير دون استخدام إشارات االنعطاف، 
ويساعد على توجيه عجلة القيادة لتجّنب مغادرة المسار 

السير. )اختياري( * 5

)PCS( نظام ما قبل التصادم )LDA(  نظام التنبيه عند الخروج عن المسار
مع التحكم بالمقود 

)AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي)DRCC( مثبت السرعة الراداري الديناميكي نظام الرؤية الخلفية: يدعم عمليات إرجاع السيارة إلى لوراء بسالسة عند تنفيذ 
اإليقاف المطّول العمودي أو المتوازي، إذ يعرض على الشاشة الرؤية الخلفية 

المأخوذة بواسطة كاميرا مدمجة في الجزء الخلفي من السيارة، جنبًا إلى جنب 
مع إرشادات توجيهة لمساعدة السائق على توجيه السيارة.  )اختياري(

أكياس الهواء: مجّهزة بكيس هواء SRS للسائق وكيس هواء للراكب األمامي، وأكياس هواء 
SRS جانبية )المقاعد األمامية( وأكياس هواء SRS ستائرية واقية )المقاعد األمامية والخلفية(.

متعة القيادة تبدأ براحة البال.
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نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير

أثناء القيادة على الطريق السريع مع تفعيل مثبت السرعة الراداري 
الديناميكي، يقدم نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير 

(LTA) المساعدة في مناورات توجيه السيارة الضرورية للبقاء في 
وسط الحارة. 



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

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.

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.

Warranty
Secure your Toyota warranty when you choose 

to get your servicing done by us.

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.

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

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.

الضمان
حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا.

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

* أيــهــمـــا يــأتي أوالً



TECHNICAL FEATURES S S+ SE المزايا التقنية
ENGINE 2.5L 4-Cylinder In-Line, 16-Valve DOHC, VVT-I (A25A-FKS) المحرك
OUTPUT (hp/rpm) 204/6600 قوة المحرك
TORQUE (kg-m/rpm) 24.8/4000-5000 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
TRANSMISSION 8-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
FUEL ECONOMY 17.9 km/L االستهالك االقتصادي للوقود
FUEL TANK CAPACITY (L) 60L سعة خزان الوقود 
TYRES SIZE 205/65R16 215/55R17 215/55R17 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (mm) L4,885 - W1,840 - H1,445 األبعاد )ملم (
GROSS WEIGHT (KG) 2,030 الوزن اإلجمالي )كغ(
CARGO SPACE (L) 493 مساحة التحميل )لتر(
NUMBER OF DOORS 4  DOOR عدد األبواب
SEATING CAPACITY 5 SEATS عدد المقاعد
EMISSION CONTROL EURO 4 التحكم باالنبعاثات
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
MANUAL AIR CONDITIONING • مكيف هواء أتوماتيكي مزدوج
FABRIC SEATS • • • شاشة TFT متعددة المعلومات 7 بوصة
POWER WINDOWS • • وضعيات القيادة )االقتصادية، الرياضية، العادية( •
ELECTRIC POWER STEERING (EPS) • • • )EPS( نظام توجيه المقود كهربائيًا
CENTRAL DOOR LOCKING • • • قفل مركزي لألبواب
AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR • • مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم أوتوماتيكي
4.2" TFT MULTI INFORMATION DISPLAY • • • شاشة TFT متعددة المعلومات 4.2 بوصة
COOLER REAR DUCT • • • مسلك خلفي للمبّرد
REAR SEAT - 60:40 FOLDING • • • المقعد الخلفي قابل للطي قابل للطي بنسبة 60:40
ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) W/ BRAKE HOLD • • • فرامل كهربائية لركن السيارة )EPB( مع تثبيت الفرامل
LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود مزين بالجلد
DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING • • نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين
DRIVER POWER SEAT • • مقعد كهربائي للسائق
PUSH START BUTTON • • زر تشغيل المحرك
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
7" DISPLAY AUDIO • HIGH GRADE HIGH GRADE 7 بوصة
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO READY • • • نظاما APPLE CARPLAY وANDROID مجهزان تلقائيًا 
6 SPEAKERS • • • 6 مكبرات صوتية 
STEERING WHEEL CONTROL AUDIO/D/
TEL/VOICE/CRUISE CTRLL • • • أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي/ الشاشة متعددة 

المعلومات/ الصوت/ الهاتف/ مثبت السرعة
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 16" STEEL 17'' ALLOY 17'' ALLOY العجالت
BODY COLOURED DOOR HANDLES • CHROME CHROME مقابضاألبواب بلون الهيكل
BODY COLOURED OUTSIDE REAR VIEW MIRROR • • • إطار مرآة الرؤية الخلفية بلون الهيكل
DOOR MIRRORS - POWERED/SIDE INDICATORS •  + RETRACTABLE  + RETRACTABLE مرايا األبواب- كهربائية بمؤشرات االنعطاف
AUTO LIGHT SWITCH • • • مفتاح أتوماتيكي لألضواء
LED HEADLIGHTS • • • مصابيح LED أمامية
REAR COMBINATION LAMP • • • مصابيح LED خلفية  
WIRELESS DOOR LOCK • • قفل السلكي لألبواب
FRONT FOG LAMPS • • مصابيح أمامية للضباب
SMART KEYLESS ENTRY • • دخول ذكي بدون مفتاح
SUNROOF • • فتحة سقف
SAFETY FEATURES مزايا األمان
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) • • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
CRUISE CONTROL • • • مثبت سرعة
DUAL FRONT AIRBAGS • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • )iso-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل
TYRE PRESSURE MONITOR SYSTEM (TPMS) • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
DAYLIGHT RUNNING LIGHTS • • • مصابيح نهارية
REAR FOG LAMP • • • مصباح ضباب خلفي
REAR PARKING SENSORS* • • • حساسات خلفية لركن السيارة
REAR VIEW CAMERA • • كاميرا رؤية خلفية
SIDES/CURTAIN AIRBAGS • • وسائد هوائية جانبية /وستارية

TECHNICAL FEATURES SE+ SPORT المزايا التقنية
ENGINE 3.5L V6, 6-Cylinder, 24-Valve DOHC,  VVT-I (2GR-FKS) المحرك
OUTPUT (hp/rpm) 298/6600 قوة المحرك
TORQUE (kg-m/rpm) 36.3/4700 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
TRANSMISSION 8-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
FUEL ECONOMY 14.2 km/L االستهالك االقتصادي للوقود
FUEL TANK CAPACITY (L) 60L التوفير في استهالك الوقود
TYRES SIZE 235/45R18 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (mm) L4,885 - W1,840 - H1,445 L4,905 - W1,840 - H1,445 األبعاد )ملم (
GROSS WEIGHT (KG) 2,100 الوزن اإلجمالي )كغ(
CARGO SPACE (L) 493 مساحة التحميل )لتر(
NUMBER OF DOORS 4  DOOR عدد األبواب
SEATING CAPACITY 5 SEATS عدد المقاعد
EMISSION CONTROL EURO 4 التحكم باالنبعاثات
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
DUAL AUTO AIR CONDITIONING • • مكيف هواء أتوماتيكي مزدوج
7" TFT MULTI INFORMATION DISPLAY • • شاشة TFT متعددة المعلومات 7 بوصة
DRIVE MODES (ECO, SPORT, NORMAL) • • وضعيات القيادة )االقتصادية، الرياضية، العادية(
LEATHER SEATS • SPORT مقاعد جلدية
LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود مزين بالجلد 
POWERED SEAT (DRIVER/PASSENGER) • • مقعد كهربائي )السائق/ الراكب(
LUMBAR SUPPORT - POWERED (DRIVER) • • مسند كهربائي ألسفل الظهر )السائق/ الراكب(
REAR SEAT - 60:40 FOLDING • • المقعد الخلفي قابل للطي بنسبة 60:40
PUSH START BUTTON • • زر تشغيل المحرك
POWERED BACK SUN SHADE • • ستارة خلفية كهربائية للشمس
ELECTRIC PARKING BRAKE  (EPB) W/ BRAKE HOLD • • فرامل كهربائية لركن السيارة )EPB( مع تثبيت الفرامل
WIRELESS CHARGER • • شاحن السلكي
PADDLE SHIFTS • عتالت نقل السرعة
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM المزايا الداخلية
7" DISPLAY AUDIO  7" HIGH GRADE  9" JBL NAVIGATION 7 بوصة
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO READY • • نظاما APPLE CARPLAY وANDROID مجّهز تلقائيًا 
SPEAKERS 6 9 JBL مكبرات صوتية
STEERING WHEEL CONTROL AUDIO/MID/TEL/VOICE/CRUISE CTRLL • • أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي/ الشاشة متعددة المعلومات/ الصوت/ الهاتف/ مثبت السرعة
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 18" ALLOY 18" ALLOY العجالت
BODY COLORED DOOR HANDLES CHROME • مقابض األبواب بلون الهيكل
BODY COLORED OUTSIDE REAR VIEW MIRROR • • إطار مرآة الرؤية الخلفية بلون الهيكل
DOOR MIRRORS - POWERED/SIDE INDICATORS/AUTO RETRACTABLE • • مرايا األبواب – كهربائية/ مؤشرات جانبية/ قابلة للسحب آليًا
AUTO LIGHT SWITCH • • مفتاح أتوماتيكي لألضواء
DUAL EXHAUSTS • QUAD عادم مزدوج
LED HEADLAMPS HIGH WITH AUTO LEVELING • • مصابيح LED أمامية مع تعديل أتوماتيكي لمستوى األضواء
LED REAR COMBINATION LAMP         • • مصابيح LED خلفية
SMART KEYLESS ENTRY • • دخول ذكي بدون مفتاح
SUNROOF PANORAMIC • فتحة سقف
REMOTE ENGINE START • • تشغيل المحرك عن بعد
REAR SPOILER • جناح خلفي 
SPORT PACKAGE • باقة رياضية
SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) • • نظام األمان قبل التصادم
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL SYSTEM (DRCC) • • مثبت السرعة الراداري الديناميكي
AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB) • • )AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي
LANE DEPARTURE ALERT (LDA) • • )LDA( نظام التنبيه عند الخروج عن المسار
LANE TRACING ASSIST (LTA) • • )LTA( نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار
AIRBAGS (DUAL FRONT/SIDES/CURTAIN) • • وسائد هوائية مزدوجة )أمامية/ جانبية/ ستائرية(
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • )iso-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM (TPMS) • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
DAYLIGHT RUNNING LIGHTS • • مصابيح نهارية 
FRONT AND REAR FOG LAMPS • • مصابيح أمامية وخلفية للضباب
CLEARANCE & BACK SONAR • • حساسات سونار جانبية وخلفية الستشعار المسافة
REAR VIEW CAMERA • GUIDED LINE كاميرا للرؤية الخلفية
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3.5L3.5L SPECIFICATIONSSPECIFICATIONS المواصفاتالمواصفات

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة
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TECHNICAL FEATURES LE المزايا التقنية
ENGINE 2.5L 4-Cylinder ECVT Hybrid (A25A-FXS) المحرك
MAX. OUTPUT (hp/rpm) - Engine 176/5700 قوة المحرك القصوى )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (kg-m/rpm) 22.5/5200 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
ELECTRIC MOTOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR محرك كهربائي
POWER OUTPUT (hp) 118 ناتج الطاقة الكهربائية )حصان(
TORQUE (kg-m) 20.6 عزم المحرك )كغ-م(
HYBRID SYSTEM NET OUTPUT (hp/rpm) 215/5700 القوة الصافية للنظام الهجين )حصان/ دورة في الدقيقة(  
TRANSMISSION CVT ناقل الحركة
FUEL ECONOMY 26 km/L االستهالك االقتصادي للوقود
FUEL TANK CAPACITY 50L سعة خزان الوقود
TYRE SIZE 205/65R16 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (mm) L4,885 - W1,840 - H1,445 األبعاد )ملم (
WHEELBASE (mm) 2,825 قاعدة العجالت
GROSS WEIGHT (KG) 2,100 الوزن اإلجمالي ) كج(
KERB WEIGHT (KG) 1,585 الوزن اإلجمالي ) كجم(
CARGO SPACE (L) 493 مساحة التحميل )لتر(
NUMBER OF DOORS 4 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 5 SEATS عدد المقاعد
EMISSION CONTROL EURO 4 التحكم باالنبعاثات
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
DUAL AUTO AIR CONDITIONING • مكيف هواء أتوماتيكي مزدوج
FABRIC SEATS • مقاعد قماشية
DRIVING MODES (EV / ECO / SPORT / NORMAL) • وضعيات القيادة )كهربائية/اقتصادية/رياضية/ عادية(
4.2" TFT MULTI INFORMATION DISPLAY • شاشة TFT متعددة المعلومات 4.2 بوصة
PUSH START BUTTON • زر تشغيل المحرك
REAR SEAT - 60:40 FOLDING • المقعد الخلفي قابل للطي بنسبة 60:40
COOLER REAR DUCT • مسلك خلفي للمبرد
LUGGAGE BACK DOOR OPENER (ELECTRIC/SMART) • األمتعة الباب الخلفي فتحت
CENTRAL LOCKING • قفل مركزي
ELECTRIC POWER STEERING (EPS) • )EPS( نظام توجيه المقود كهربائيا
ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) W/ BRAKE HOLD • فرامل كهربائية لركن السيارة )EPB( مع تثبيت الفرامل
FLOOR MATS W/ BLUE ACCENT • سجادات أرضية بنقشات زرقاء
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
7" DISPLAY AUDIO • 7 بوصة
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO READY • نظاما APPLE CARPLAY وANDROID مجهزان تلقائيًا 
SPEAKERS 6 6 مكبرات صوتية
STEERING WHEEL CONTROL -
 AU/MID/TEL/VOICE/CRUISE CTRL • أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي/ الشاشة متعددة 

المعلومات/ الصوت/ الهاتف/ مثبت السرعة
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 16" STEEL العجالت
BODY COLORED DOOR HANDLES • مقابض أبواب بلون الهيكل
BODY COLORED OUTSIDE REAR VIEW MIRROR • إطار مرآة الرؤية الخلفية بلون الهيكل
DOOR MIRRORS - POWERED/SIDE INDICATORS • مرايا األبواب – كهربائية مع مؤشرات االنعطاف
CHROME WINDOW MOLDING • عوارض كرومية للنوافذ
LED HEADLIGHTS • مصابيح LED أمامية
AUTO LIGHT SWITCH • مفتاح أوتوماتيكي لألضواء
REAR COMBINATION LAMP • المصابيح الخلفية
SMART KEYLESS ENTRY • دخول ذكي بدون مفتاح
SAFETY FEATURES مزايا األمان
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • )ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل
DAYLIGHT RUNNING LIGHTS • مصابيح نهارية
REAR FOG LAMP • مصباح خلفي للضباب
CRUISE CONTROL • مثبت سرعة
DUAL FRONT AIRBAGS • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

TECHNICAL FEATURES LIMITED المزايا التقنية
ENGINE 2.5L 4-CYLINDER, HYBRID (A25A-FXS) المحرك
MAX. OUTPUT (hp/rpm) - Engine 176/5700 قوة المحرك القصوى )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (kg-m/rpm) 22.5/5200 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
ELECTRIC MOTOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR محرك كهربائي
POWER OUTPUT (hp) 118 ناتج الطاقة الكهربائية )حصان(
TORQUE (kg-m) 20.6 عزم المحرك )كغ-م(
HYBRID SYSTEM NET OUTPUT (hp/rpm) 215/5700 القوة الصافية للنظام الهجين )حصان/ دورة في الدقيقة(  
TRANSMISSION CVT ناقل الحركة
HYBRID BATTERY NICKEL-METAL HYDRIDE البطارية الهجينة
FUEL ECONOMY 26 km/L االستهالك االقتصادي للوقود
FUEL TANK CAPACITY 50L سعة خزان الوقود
TYRES SIZE 235/45R18 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (mm) L4,885 - W1,840 - H1,445 األبعاد )ملم (
GROSS WEIGHT (KG) 2,100 الوزن اإلجمالي )كغ(
CARGO SPACE (L) 493 مساحة التحميل )لتر(
NUMBER OF DOORS 4 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 5 SEATS عدد المقاعد
EMISSION CONTROL EURO 4 التحكم باالنبعاثات
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
DUAL AUTO AIR CONDITIONING • مكيف هواء أتوماتيكي مزدوج
LEATHER SEATS • مقاعد جلدية
LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود مزين بالجلد
DRIVING MODES (EV/ECO/ SPORT/NORMAL) • وضعيات القيادة )كهربائية/اقتصادية/رياضية/ عادية(
7" TFT MULTI INFORMATION DISPLAY • شاشة TFT متعددة المعلومات 7 بوصة
PUSH START BUTTON • زر تشغيل المحرك
REAR SEAT - 60:40 FOLDING • المقعد الخلفي قابل للطي بنسبة 60:40
COOLER REAR DUCT • مسلك خلفي للمبرد
POWERED SEAT (DRIVER/PASSENGER) • مقعد كهربائي )السائق/ الراكب(
POWERED BACK SUN SHADE • ستارة خلفية كهربائية للشمس
ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) W/ BRAKE HOLD • مع تثبيت الفرامل )EPB( فرامل كهربائية لركن السيارة
WIRELESS CHARGER • شاحن السلكي
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
DISPLAY AUDIO 9" JBL NAVIGATION CD مشغل أقراص/AM/FM راديو
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO READY • نظاما APPLE CARPLAY و ANDROIDمجهزان تلقائيًا 
SPEAKERS 9 JBL  مكبرات صوتية

STEERING WHEEL CONTROL - AU/MID/TEL/VOICE/CRUISE CTRL • أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي/ الشاشة متعددة 
المعلومات/ الصوت/ الهاتف/ مثبت السرعة

EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 18" ALLOY العجالت
DOOR MIRRORS - POWERED/SIDE INDICATORS/AUTO RETRACTABLE • مرايا األبواب - كهربائية/ بمؤشرات انعطاف/ قابلة للطي تلقائيًا
AUTO LIGHT SWITCH • مفتاح أوتوماتيكي لألضواء
SMART KEYLESS ENTRY • دخول ذكي بدون مفتاح
LED HEADLAMPS HIGH WITH AUTO LEVELING • مصابيح LED أمامية مع تعديل أتوماتيكي لمستوى األضواء
LED REAR COMBINATION LAMP         • مصابيح LED خلفية
SUNROOF PANORAMIC فتحة سقف
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING     • عوارض كرومية جانبية للحماية
REAR SPOILER • جناح خلفي 
SAFETY FEATURES مزايا األمان
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) • نظام األمان قبل التصادم
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL SYSTEM (DRCC) • نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي
AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB) • )AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي
LANE DEPARTURE ALERT (LDA) • )LDA( نظام التنبيه عند الخروج عن المسار
LANE TRACING ASSIST (LTA) • )LTA( نظام مساعد تتبع المسار
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) • )LTA( نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
TYRE PRESSURE MONITOR SYSTEM (TPMS) • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • )ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل
DAYTIME RUNNING LIGHTS • مصابيح نهارية
AIRBAGS (DUAL FRONT/SIDES/CURTAIN) • وسائد هوائية مزدوجة أمامية/ جانبية/ ستائرية 
FRONT & REAR FOG LAMPS • مصابيح أمامية وخلفية للضباب
CLEARANCE & BACK SONAR • حساسات سونار جانبية وخلفية الستشعار المسافة
REAR VIEW CAMERA W/ GUIDED LINE كاميرا للرؤية الخلفية
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Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة

2.5L HYBRIDSPECIFICATIONS المواصفات 2.5L HYBRID LESPECIFICATIONS المواصفات



S, S+, SE (Frabric)

Black أسود

Black أسود

SPORT (Leather)

Red أحمر

Gray رمادي

S, S+, SE (قماش)
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The expressive range of exterior colors is complemented by the rich 
interior color schemes and quality of original textures and materials 
in the cabin, giving a sophisticated touch to showing your individuality.

Colour variations

Exterior ColoursInterior Colours

Beige

Note: Please enquire at your local dealer for color combination availability.

Gray

Gray

تشكيلة األلوان الخارجية المعّبرة ُتكّملها توليفات األلوان الداخلية الغنية
وجودة األقمشة والمواد األصلية في المقصورة الداخلية، إلضفاء لمسة أنيقة  

تعّبر عن فرديتك. 

Super White II <040>
<040> II أبيض متفّوق

<1L5> لون المعدن الثمين

مايكا أسود أتيتيود/ مايكا أبيض 
<2PS> لؤلؤي بالتيني

رمادي

رمادي

Black أسود

SE+, LIMITED  (Leather)

Beige بيج 

بيج 

Platinum White Pearl Mica <089>
مايكا لؤلؤي أبيض بالتيني <089>

Silver Metallic <1F7>
<1F7> معدني فّضي

<3U5> II لون أحمر رقيق

مايكا أسود أتيتيود/ 
<2SC>II أحمر رقيق

Attitude Black Mica <218>
مايكا أسود أتيتيود <218>

األلوان الداخليةاأللوان الخارجية

تدرجات األلوان

Precious Metal <1L5>Graphite Metallic <4X7>
<4X7> معدني غرافيتي

Dark Blue Mica Metallic <8W7>
<8W7> معدني مايكا أزرق داكن

Attitude Black Mica/Platinum White 
Pearl Mica <2PS>

Attitude Black Mica/
Emotional Red II <2SC>

مالحظة: ُيرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي حول مدى توّفر مجموعات األلوان.

SE+, LIMITED (جلد)

SPORT (جلد)

SPORT (جلد)
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Emotional Red II <3U5>


