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كوستر تنقل الركاب إلى وجهتهم المقصودة براحة 
وطمأنينة، حتى في البيئات التشغيلية القاسية.

 مثبتات االستقرار
)األمامية/ الخلفية(

توفر مثبتات االستقرار في األمام والخلف 
اإلحساس بالراحة واالستقرار طوال الرحلة، 

حتى في المنعطفات الكبيرة. إضافة إلى ذلك، 
فقد تم تحسين قوة تخميد ماصات الصدمات 

إلى أكمل وجه. كما تسهم الوضعية المستقرة 
للمركبة أثناء االنعطاف في إضفاء الراحة على 

الراكب أثناء الرحلة. 

نظام التكييف الهوائي
يعمل هذا النظام على توفير التدفق الهوائي 

لكل ركن في المقصورة. وتتضمن مخارج الهواء 
مفاتيح تحكم بتصاميم يسهل اإلمساك بها 

لتمكن الركاب من توجيه الهواء المتدفق في 
االتجاه المرغوب.

The Coaster delivers passengers to their 
destination in comfort and with peace of 
mind, even in harsh environments.

Stabilizers (Front/Rear)
Stabilizers on both  the  front and rear 

deliver a comfortable and stable ride, even 
during large turns. In addition, the damping 
force of the shock absorbers was optimized. 

The stable vehicle stance while cornering 
contributes to excellent passenger comfort.

Roomy seats with 
ample space

Because passengers are seated for extended 
periods on long trips, the Coaster features a 

larger space so they will enjoy the whole trip 
in comfort. In particular, the window seats 

provide ample room between the shoulder 
and window, creating a roomy feeling. 

Passengers can also rest their elbows on the 
side trim, enabling them to relax and enjoy 

their trip.

Air conditioning
The system delivers airflow to every corner 

of the interior. The vents incorporate knobs 
with an easy-to-grip shape so passengers 
can direct airflow in the desired direction.

Center doorstep
A deep doorstep enhances easy access 

so a wide range of passengers, from children 
to the elderly, can easily and securely get in 

and out.

عتبة باب في الوسط
تساعد عتبة الباب العميقة على تسهيل عملية 
الصعود والنزول بأمان لمختلف فئات الركاب، 

ابتداًء من األطفال ووصواًل إلى كبار السن.

مقاعد واسعة مع مسافة كافية
نظرًا لجلوس الركاب فترات طويلة خالل الرحالت 
البعيدة، فقد تم تجهيز كوستر بمقصورة أوسع 

كي يستطيعوا التمتع بكامل الرحلة في غاية 
الراحة. كما توفر المقاعد المجاورة للنوافذ على 

وجه خاص حيزًا كبيرًا بين الكتف والنافذة، مما 
يضفي اإلحساس باالتساع. إضافة إلى ذلك، 
يمكن للركاب أن يريحوا مرافقهم على اللوحة 

الجانبية، األمر الذي يمكنهم من االسترخاء 
والتمتع برحلتهم.

REAR SUSPENSION
نظام التعليق الخلفي

REAR STABILIZER
مثبت االستقرار الخلفي

FRONT SUSPENSION
نظام التعليق األمامي

FRONT STABILIZER
مثبت االستقرار األمامي



Engine hatch / Battery
The Coaster simplifies daily maintenance.

غطاء المحرك/ البطارية
تتميز كوستر ببساطة صيانتها اليومية.

Pursuing ease of use from 
the driver’s perspective

أحزمة للمقاعد ELR بثالث نقاط 
مع آليات شد األحزمة ومخففات 

الضغط )لمقعدي السائق 
والراكب األمامي(

في االصطدامات األمامية الشديدة، تقوم آليات 
الشد بإعادة لف أحزمة المقاعد فورًا للمساعدة 

على تقييد حركة الراكب. وتساعد مخففات الضغط 
في تخفيف القوة المفرطة التي يتعرض لها 

الجذع العلوي.

3-point ELR seatbelts  
with pretensioners  

and force limiters (Driver’s 
and front passenger’s seats)

In severe frontal collisions, pretensioners 
rewind the seatbelts instantly to help assist 

occupant restraint. Force limiters help to 
relieve excessive force on the upper torso.

Frame structure
The Coaster’s proven, highly durable  

frame withstands prolonged use, even on 
unpaved roads.

السعي إلضفاء سهولة االستعمال على السائق

بنية اإلطار الهيكلي
يمتاز إطار كوستر بقوة تحمل عالية ومثبتة تمكنه 
من تحمل العمل لفترة طويلة حتى على الطرق 

غير المعبدة.
ABS 

(Anti-lock Brake System)
ABS helps to prevent the wheels from 

locking up on slippery roads, contributing 
the stable steering control.

ABS 
)نظام المكابح المانعة لإلنغالق(
يساعد نظام ABS في منع انغالق العجالت على 
الطرق الزلقة، ما يسهم في تأمين التحكم بثبات 

عجلة القيادة.



Front door pocket
Space for a binder and 
1.5-liter plastic bottle.

Upper storage space
Handy access to smartphones.

One of the most spacious 
interiors in its class

With the 1890mm interior height even  
tall passenegrs can get in and out, and walk 

up and down the aisle without worrying about 
hitting their heads. The high roof also creates 

space for a luggage rack that accomodates 
sports bags and other items. Moving the 
luggage racks closer to the window sides 

contributes to the excellent headroom.

حّيز للتخزين العلوي
سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية.

Combination meters
They support monitoring of vital vehicle 
information, including extensive warning 
functions.

SRS airbags (Driver’s and 
front passenger’s seats)
The Coaster features an SRS driver airbag and 
SRS front passenger airbag. In the event of 
a severe frontal collision, together with the 
seatbelts, they help reduce the impact to the 
head and upper torso.

Reduced interior noise levels
Enhanced noise insulation enables 

passengers to enjoy talking during their trip. 
The extensive use of  noise-absorbing and  

noise-insulating materials, including the floor 
panel covering the transmission, dramatically 

reduces noise reaching the interior from  the 
engine compartment and outside the vehicle, 

creating a pleasant environment in which 
passengers can hear one another clearly.

مستويات أقل من الضوضاء 
داخل المقصورة

تسهم عملية تحسين العزل لمصادر الضوضاء 
في تمكين الركاب من التمتع بتبادل األحاديث 

أثناء رحلتهم، إذ يعمل االستخدام المكثف للمواد 
الممتّصة للضوضاء والمواد العازلة للضوضاء، 

بما في ذلك لوح األرضية الذي يغطي ناقل 
الحركة، في تخفيض الضوضاء التي تصل إلى 

المقصورة جذريًا من حجرة المحرك وخارج المركبة، 
من أجل إيجاد بيئة محببة يمكن فيها للركاب أن 

يسمعوا بعضهم البعض بوضوح.

 زجاج أخضر خافض لألشعة
فوق البنفسجية

يقلل هذا الزجاج األخضر من نفاذ األشعة فوق 
البنفسجية، مما يساعد على حماية البشرة حتى 

أثناء التعرض ألشعة الشمس الحادة.

UV-reducing green glass
The UV-reducing green glass reduces 

ultraviolet rays, helping to protect the skin 
even when exposed to strong sunlight.

 إحدى أكثر المقصورات
رحابة في فئتها

يبلغ ارتفاع المقصورة 1890مم، بحيث يمكن حتى 
للراكب طويل القامة الصعود والنزول والتحرك 

بين صفوف المقاعد دون القلق تجاه ارتطام 
رأسه. كما يوفر السقف المرتفع أيضًا حيزًا لرف 

األمتعة بما يكفي للحقائب الرياضية واألمتعة 
األخرى. وتسهم ميزة تحريك رف األمتعة إلى جهة 

النوافذ في توفير حيز ممتاز فوق الرؤوس. 

A spacious open feeling
To enable passengers to relax in comfort 
on their trip, creating an open interior is 

important. Large side windows are featured, 
so passengers can enjoy a bright, open 

interior all the way to their destination.

 إحساس بالرحابة
والمساحة المفتوحة

تعتبر المقصورة المفتوحة مهمة جدًا لمنح الركاب 
اإلحساس بالراحة واالسترخاء أثناء رحلتهم. وقد 

تم توفير نوافذ جانبية كبيرة بحيث يستطيع الراكب 
االستمتاع بالمقصورة الساطعة ومساحتها 

المفتوحة طوال الطريق إلى الوجهة المقصودة.
وسائد هوائية SRS )لمقعدي 

السائق والراكب األمامي(
تم تزويد كوستر بوسادة هوائية SRS للسائق ووسادة 
هوائية SRS للراكب األمامي. ففي حال وقوع تصادم 
أمامي شديد، تعمل هذه الوسائد الهوائية جنبًا إلى 

جنب مع أحزمة المقاعد على تخفيف قوة اصطدام 
رأسي السائق والراكب وجذعيهما العلويين. 

جيب في الباب األمامي
حّيز لمجلد وقارورة بالستيكية سعة 1,5 لتر. 

العدادات المشتركة
تساعد هذه العدادات على مراقبة معلومات 
السيارة المهمة، بما فيها الوظائف التحذيرية 

الواسعة. 



Binder Stand
Space for a binder for daily reports etc.

Power Outlet
Smartphone charging.

Large-capacity tray
Storage for plastic bottles, tissue boxes, etc.

Cupholders
Hold 500ml plastic bottles.

Circular frame / 
High-tensile steel sheeting

The circular frame structure connects the roof reinforcements, 
pillars, and floor frame members to create a strong body. A center 

pillar near the front passenger’s seat side further contributes 
to exceptional body rigidity for stable driving characteristics. 

In addition, optimized placement of high-tensile steel sheeting 
contributes to body rigidity while reducing weight.

Rigid body that complies with rollover regulations
To help provide peace of mind, the Coaster complies with the rollover regualtions set out in  
UN-R66/02, a United Nations standard for evaluating the strength of bus bodies. After studying a 
range of body structures, the rigidity was enhanced to help create a safety zone in the vehicle’s interior. 
The result is a high body rigidity which contributes to passengers’ peace of mind.

حامالت أكواب
حامل للقوارير البالستيكية سعة 500 ملتر. 

صينية كبيرة السعة
حّيز لتخزين القوارير البالستيكية وعلب المناديل 

الورقية، إلخ.

مقبس للكهرباء
شحن الهاتف الذكي.

حامل مجلدات
حّيز لمجلد من أجل حفظ التقارير اليومية، إلخ. 

هيكل السيارة الصلب ملتزم بالضوابط الخاصة بانقالب المركبات
إلضفاء الطمأنينة وراحة البال، تمتاز كوستر بامتثالها للضوابط الخاصة بانقالب المركبات التي تم تحديدها في 

UN-R66/02، وهو معيار حددته األمم المتحدة لتقييم قوة هياكل الحافالت. فبعد دراسة تشكيلة البنى الهيكلية 
للمركبات، تم تحسين صالبة الهيكل إليجاد منطقة آمنة ضمن مقصورة المركبة. والنتيجة هي هيكل شديد 

الصالبة يبعث الطمأنينة وراحة البال في نفوس الركاب.

 إطار هيكلي دائري/ صفائح فوالذية
عالية المقاومة للشد  

تقوم بنية اإلطار الهيكلي الدائرية بتوصيل دعامات السقف واألعمدة 
وأجزاء اإلطار األرضي البتكار هيكل قوي. ويسهم العمود المركزي بالقرب 
من مقعد الراكب األمامي الجانبي بتوفير صالبة استثنائية للهيكل ومنحه 

خصائص الثبات أثناء القيادة.  إضافة إلى ذلك، تساعد عملية تحسين 
وضع الصفائح الفوالذية عالية المقاومة للشد في تماسك صالبة الهيكل 

وتخفيف الوزن في الوقت ذاته. 



TECHNICAL SHEET
HIGH-ROOF

LONG WHEELBASE SHORT WHEELBASE

SEATING CAPACITY 23, 22, 19 20 عدد المقاعد

TRANSMISSION 5 SPEED MANUAL 5 SPEED MANUAL ناقل الحركة

DIMENSIONS & WEIGHT األبعاد والوزن

OVERALL LENGTH x WIDTH x HEIGHT MM 6990 X 2080 X 2635 6225 X 2080 X 2630 الطول الكلي x العرض x االرتفاع

WHEELBASE MM 3935 3200 قاعدة العجالت

TREAD                                      FRONT/REAR MM 1690/1490 1690/1490 األمامية/ الخلفية المسافة بين العجالت  

GROUND CLEARANCE MM 185 185 االرتفاع عن األرض

INTERIOR LENGTH x WIDTH x HEIGHT MM 5515-6195 X 1885 X 1890 5455 X 1885 X 1890 الطول x العرض x االرتفاع للمقصورة 

CURB WEIGHT KG 3305-3600 3155-3195 وزن السيارة فارغة

GROSS VEHICLE WEIGHT KG 5520-5670 5010 وزن السيارة اإلجمالي

CHASSIS الشاسيه

SUSPENSION
FRONT DOUBLE WISHBONE 

(TORSION BAR SPRINGS, GAS-FILLED SHOCK ABSORBER WITH A STABILIZER BAR) األمامي
نظام التعليق

REAR SEMI-ELLIPTICAL LEAF SPRINGS (GAS-FILLED SHOCK ABSORBERS WITH A STABILIZER BAR) الخلفي

BRAKES FRONT/REAR VENTILATED DISCS / DRUMS األمامية/ الخلفية المكابح

MINIMUM TURNING RADIUS (TIRES) M 7.2 6.1 نصف قطر الدوران األدنى )اإلطارات( 

FUEL TANK CAPACITY LITERS 95 لتر سعة خزان الوقود

ENGINES 2.7-LITER GASOLINE 
(2TR-FE) 4.2-LITER DIESEL (1 HZ) 2.7-LITER GASOLINE 

(2TR-FE) المحركات

PISTON DISPLACEMENT 2694 4164 2694 سعة األسطوانة

TYPE 4-CYL, IN-LINE TWIN CAM 16 
VALVE WITH VVT-I 6-CYL. IN-LINE OHC 4-CYL, IN-LINE TWIN CAM 16 

VALVE WITH VVT-I النوع

MAX. OUTPUT HP/RPM 145/4800 129/3800 145/4800 حصان/ دورة 
في الدقيقة القوة القصوى

MAX. TORQUE KG-M/RPM 24/3800 29/2200 24/3800 كغ- متر/ دورة 
في الدقيقة العزم األقصى

FUEL SYSTEM ELECTRONIC FUEL INJECTION DISTRIBUTOR TYPE FUEL 
INJECTION ELECTRONIC FUEL INJECTION نظام الوقود

Technical Sheet المــواصـفــات

Engine Variations أنــواع الــمــحــركــات

Model  Variations أنــواع الـمــوديــالت

UNIT: MM

SHORT  WHEELBASE قـاعـدة عجـالت قصيرة LONG  WHEELBASE قاعـدة عجالت طويلـة

DIMENSIONS
األبـعــاد

SEATING 
LAYOUT

توزيع المقاعد

WHEELBASE قاعدة العجالت

قاعدة عجالت قصيرة
SHORT  WHEELBASE

قاعدة عجالت طويلة
LONG  WHEELBASE

MAXIMUM TORQUE
(KG-M / RPM)

العزم األقصى
(كغ- متر/ دورة في الدقيقة)

MAXIMUM OUTPUT
(HP/ RPM)

القوة القصوى
(حصان/ دورة في الدقيقة) TYPE النوع المحركات

ENGINES

• • 24.0kg–m/3800rpm 24.0 كغ – متر/ 3800 دورة
في الدقيقة 145hp/4800rpm  145 حصانًا/ 4800 دورة في

الدقيقة 2.7 liter Gasoline 2.7 لتر بنزين 2TR-FE

— • 29.1kg–m/2200rpm 29.1 كغ – متر/ 2200 دورة
في الدقيقة 129hp/3800rpm  129 حصانًا/ 3800 دورة في

الدقيقة 4.2 liter Gasoline 4.2 لتر بنزين 1HZ



Specifications HIGH-ROOF 2.7L (PETROL)المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES TY03527 TY03737 TY03737R TY03747 الميزات التقنية

ENGINE 2.7 L, 4 CYLINDER IN-LINE, 16 VALVE, DOHC WITH VVT-I المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 145/4800 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

TORQUE KG-M/RPM 24/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

FRONT SUSPENSION DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي

REAR SUSPENSION LEAF SPRINGS RIGID AXLE التعليق الخلفي

TYRES SIZE 215/70R 17.5-Y (Y) 6.00 STEEL حجم اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 6255 X W 2080 X H 2630 L 6990 X W 2080 X H 2635 األبعاد )ملم (

FUEL TANK CAPACITY (LITER) 95 L سعة خزان الوقود

SEATING CAPACITY 20 23 22 19 المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

AIR CONDITIONER • • • • تكييف هواء

FABRIC SEATS • • • • مقاعد قماش

FRONT SEAT BELTS 3 POINT (FR. DRIVER & PASS.) • • • • أحزمة أمان للمقاعد األمامية )3 نقاط(

REAR SEAT BELTS 2 POINT • • • • أحزمة أمان للمقاعد الخلفية )نقطتين(

FRONT & REAR HEATER • • • • تدفئة أمامية وخلفية

AUTO FOLDING CENTER DOOR • • • • باب وسطي طي آلي

MICROPHONE & AMPLIFIER • • • • ميكروفون ومضخم صوت

CURTAINS • • • • ستائر نوافذ

REAR SEAT HI BACK FIXED • • • • المقاعد الخلفية بظهر مرتفع ثابت

DRIVERS RECLINING FRONT SEAT • • • • مقعد السائق قابل لإلمالة

BAGGAGE RACK WITH TRAY • • • • رف أمتعة داخلي على شكل صينية

DUAL AIR BAGS • • • • وسائد هوائية مزدوجة

REFRIGERATOR • ثالجة

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB • • • • USB مخرج صوت إضافي/ مقبس/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو

NUMBER OF SPEAKERS 4 4 4 4 عدد مكبرات الصوت

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

REAR WINDOW DEFOGGER • • • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي

HALOGEN HEADLAMP • • • • مصابيح أمامية هالوجين

MUD GUARDS FRONT & REAR • • • • واقيات طين أمامية وخلفية

BACK LUGAGE DOOR - LIFT UP TYPE • • • باب صندوق األمتعة الخلفي يفتح ألعلى

17.5” STEEL WHEELS • • • • عجالت معدن 17.5 بوصة

REAR WINDOW WIPER • • • مساحة على الزجاج الخلفي

DOUBLE LEAFED DOORS • أبواب مزدوجة

SAFETY FEATURES ميزات األمان والسالمة

REAR UNDER MIRROR • • • • مرآة مثبتة بالخلف لرؤية أسفل السيارة

FIRE EXTINGUISHER • • • • طفاية حريق

REAR FOG LAMP • • • • مصابيح ضباب خلفية

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

MATERIAL CODE TYCS09P27MC1RA17 TYCS09P27MC1RB17 TYCS09P27MC1RC17 TYCS09P27MC1RD17 رمز المركبة

RETAIL SALES PRICE (AED) 184,000 198,000 200,000 206,000 سعر التجزئة درهم اماراتي
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Specifications المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES TY03597 TY03597R TY03567 الميزات التقنية

ENGINE 4.2 L, 6 CYLINDER IN-LINE, 12 VALVE, OHC المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 129/3800 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

TORQUE KG-M/RPM 29/2200 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

FRONT SUSPENSION DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي

REAR SUSPENSION LEAF SPRINGS RIGID AXLE التعليق الخلفي

TYRES SIZE 215/70R 17.5-Y (Y) 6.00 STEEL حجم اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 6990 X W 2080 X H 2635 األبعاد )ملم (

FUEL TANK CAPACITY (LITER) 95 سعة مخزن الوقود )لتر(

SEATING CAPACITY 23 22 19 المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

AIR CONDITIONER • • • تكييف هواء

FABRIC SEATS • • • مقاعد قماش

FRONT SEAT BELTS 3 POINT (FR. DRIVER & PASS.) • • •  أحزمة أمان للمقاعد األمامية )3 نقاط(

REAR SEAT BELTS 2 POINT • • •  أحزمة أمان للمقاعد الخلفية )نقطتين(

FRONT & REAR HEATER • • • تدفئة أمامية وخلفية

AUTO FOLDING CENTER DOOR • • • باب وسطي طي آلي

MICROPHONE & AMPLIFIER • • • ميكروفون ومضخم صوت

CURTAINS • • • ستائر نوافذ

REAR SEAT HI BACK FIXED • • • المقاعد الخلفية بظهر مرتفع ثابت

DRIVERS RECLINING FRONT SEAT • • • مقعد السائق قابل لإلمالة

BAGGAGE RACK WITH TRAY • • • رف أمتعة داخلي على شكل صينية

REFRIGERATOR • ثالجة

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB • • • USB مخرج صوت إضافي/مقبس/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو

NUMBER OF SPEAKERS 4 4 4 عدد مكبرات الصوت

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

REAR WINDOW DEFOGGER • • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي

HALOGEN HEADLAMP • • • مصابيح أمامية هالوجين

MUD GUARDS FRONT & REAR • • • واقيات طين أمامية وخلفية

BACK LUGAGE DOOR - LIFT UP TYPE • • باب صندوق األمتعة الخلفي يفتح ألعلى

17.5” STEEL WHEELS • • • عجالت معدن 17.5 بوصة

REAR WINDOW WIPER • • مساحة على الزجاج الخلفي

DOUBLE LEAFED DOORS • أبواب مزدوجة

SAFETY FEATURES ميزات األمان والسالمة

REAR UNDER MIRROR • • مرآة مثبتة بالخلف لرؤية أسفل السيارة

DUAL AIR BAGS • • • وسائد هوائية مزدوجة

FIRE EXTINGUISHER • • طفاية حريق

REAR FOG LAMP مصابيح ضباب خلفية

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

MATERIAL CODE TYCS09D42MC1RA17 TYCS09D42MC1RB17 TYCS09D42MC1RC17 رمز المركبة

RETAIL SALES PRICE (AED) 204,000 206,000 211,000 سعر التجزئة درهم اماراتي

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

HIGH-ROOF 4.2L (DIESEL)



Exterior coloursاأللوان الخـارجـيـة

Two Tone <2DT>
(White <058 / Lavender <939>)

White <058>
أبيض >058<

The 2017 COASTER information presented herein is based on data available at the time of creation 
(April 2017) and is subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production 
vehicles may vary. For details on vehicle specifications, standard features and available equipment 
in your area, contact your nearest Al-Futtaim Toyota showroom.

المعلومات الواردة هنـا عـن موديل COASTER 2017 تعتمد على البيانات المتاحة وقـت اإلعداد )أبريل 2017(، 
وهي خاضعة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق. قد تختلف مركبات العرض والمركبات المنتَجة فعلًيا عما 
هو مبين هنا. للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم، 

يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - تويوتا.

Two Tone <2KA>
(Lavender Blue <8M1> / White <058>)

> 2KA < لونان
)أزرق خزامى >8M1</ أبيض >058<(

> 2DT < لونان
)أبيض >058</ خزامى >939<(

Two Tone <2JP>
(White <058 / Beige <4S4>)

> 2JP < لونان
)>4S4< أبيض >058</ بيج(

Two Tone <2HL>
(White <058 / Turquoise <766>)

> 2HL < لونان
)أبيض >058</ فيروزي >766<(

Interior    colours
ـلـيـة األلــوان الــداخ

Beige (Fabric)
بيج )قماش(

Rear View
المظهر الخلفي

Luggage-type door Emergency swing back door

Back Doorsاألبواب الخلفية

باب لألمتعة باب خلفي متأرجح للطوارئ


