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انطلق بقوة

PLAY
STRONG
4تم تطوير شكل ونمط قيادة وقوة ومتانة راڤ
الجديدة كلي ًا من خالل تعزيز قدراتها وإمكاناتها على
.الطرق الوعرة ومجموعة من التقنيات المحسنة
 انطلق إلى.كما صممت لتشبع فضولك وتلبي رغباتك
آفاق أوسع في عالم جديد كلي ًا من السيارات الرياضية
.المتعددة االستخدامات واشعر بالتميز في كل رحلة
Launched anew and evolving in looks, drive,
power and toughness, the all-new RAV4
features a variety of enhanced technologies.
It is designed to greatly stimulate your
mind and your curiosity. Broadening your
horizons as you enter a whole new realm of
crossover-SUV driving. Feeling ever bolder
and relishing the journey ahead.

ً
قدما
امض
ِ

ONWARD
AND
UPWARD
 الجديدة كلي ًا تجربة ديناميكية للقيادة لتتخذ4تقدم لك سيارة راڤ
. قدر ما تشاء وإلى أبعد ما تشاء،المسار الذي تشاء
The all-new RAV4 offers a dynamic driving experience
that just keeps going the way you like, for as long as you
like, and as far as you like.

تسبق توقعاتك

ANTICIPATION
CENTRAL
.تجمع لوحة العدادات الواسعة ما بين التصميم اآلسر واالمتيازات العملية المريحة
Wide and open instrument panel that combines alluring design and convenient functionality.

Leather Seats
Front Ventilated Seats
Driver Power & Memory Seats

مقاعد جلدية
مقاعد أمامية مع نظام تهوية
مقاعد كهربائي وذواكر للسائق

في رحاب الهدوء والسكينة

INVITATION
TO RELAX
مقصورة واسعة ومجهزة على أكمل وجه بأفضل مزايا الراحة المتكاملة.

Well-appointed, high-quality cabin space offers comfort all the way.

ميزة البحث عن الوجهة
خدمة حركة السير المباشرة
تقنية Miracast
نظام مالحة مع شاشة  8بوصة

Destination Search
Live Traffic
Miracast
8’’ Navigation

التقنية الرائدة
للسيارات الهجينة
الكهربائية

THE
LEADING
EDGE

of Hybrid Electric
Vehicle Technology

 الجديدة كلي ًا واغمر نفسك بمجموعة4ادخل عالم سيارة راڤ
وسع آفاق
ّ .من تقنيات السيارات الهجينة الكهربائية المتطورة
 قدر ما تشاء وإلى أبعد ما،قيادتك لتتخذ المسار الذي تشاء
.تشاء
Enter the all-new RAV4, replete with a host of
advanced Hybrid Electric Vehicle technologies.
Expand your driving territory to go wherever you
like, whenever you like, as far as you like.

نظام الدفع الرباعي الكهربائي
ً
حديثا
القوي والمطور
تتوفر سيارة راڤ 4الهجينة الكهربائية بنظام  – E-Fourنظام الدفع الرباعي المساعد لمحرك تويوتا الكهربائي
أداء استثنائي ًا أثناء القيادة مع كفاءة عالية في استهالك الوقود .كما يقوم
الذي يمنح السيارات الهجينة
ً
ً
ً
جديدا في عالم قيادة
بعدا
النظام بتعزيز العزم الخلفي للعجالت عن طريق المحركات الكهربائية محقق ًا بذلك
السيارات الهجينة يتالءم مع سيارة راڤ  4الجديدة كلي ًا.

NEWLY
DEVELOPED
POWERFUL
E-FOUR
أثناء القيادة العادية

يسهم نظام الدفع الرباعي الكهربائي
في تخفيض استهالك الوقود أثناء القيادة
في وضعية الدفع الثنائي.

DURING NORMAL DRIVING

E-Four contributes to excellent fuel economy
in 2WD driving mode.

أثناء اإلقالع

يساعد النظام في عملية اإلقالع من خالل التبديل
إلى وضعية الدفع الرباعي وتوزيع عزم الدوران إلى
العجالت الخلفية .أما على أسطح الطرقات الزلقة،
يقوم نظام الدفع الرباعي الكهربائي باستشعار انزالق
اإلطارات وتوزيع عزم الدوران على نحو مثالي بين
العجالت األمامية والخلفية للمحافظة على ثبات اإلطارات
على األرض .كما يدعم أيض ًا ثبات السيارة أثناء اإلقالع.

DURING DEPARTURE

The system assists in starting off by switching
to 4WD and distributing torque to the rear
wheels. On slippery road surfaces, E-Four
senses tire slippage and distributes torque
optimally between the front and rear wheels
to maintain traction. Thus, it supports
stability during departure.

أسطح الطرق ذات فرق االحتكاك الكبير
( μالمنخفضة)

عند استشعار أي انزالق في اإلطارات ،يقوم النظام
بتحويل وضعية الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي،
بحيث يتم توزيع عزم الدوران ما بين العجالت األمامية
والخلفية للمحافظة على ثبات المركبة.

LOW μ ROAD SURFACES

On sensing tire slippage, the system smoothly
switches from 2WD to 4WD, thereby
distributing optimal torque between front
and rear wheels to help attain stability.

على المنعطفات

يقوم النظام باالنتقال إلى وضعية الدفع الرباعي
والتنبؤ بخط سير السائق باستخدام سرعة المركبة
وزاوية المقود ومعلومات أخرى .كما يساعد في
المحافظة على استقرار القيادة من خالل توفير العزم
المثالي بين العجالت األمامية والخلفية.

DURING CORNERING

Switches to 4WD and predicts the driver’s
intended line of travel using vehicle speed,
steering angle and other information. The
system assists in maintaining handling
stability by delivering optimal torque
between the front and rear wheels.

The RAV4
Hybrid Electric
is available with
E-Four — Toyota’s
motor-assisted fourwheel drive system
that simultaneously
achieves exceptional
driving performance and fuel
efficiency for hybrid vehicles.
The system greatly enhances
rear-wheel torque via electric
motors, achieving a new dimension
in hybrid driving that is suitable for
the all-new RAV4.

ً
ومرحا
ازدادت جرأة ومتانة

BOLDER, MORE RUGGED,
AND MORE FUN
. من قوتها ومتانتها كسيارة دفع رباعي لتكشف عن الجانب الجريء في شخصيتكAdventure تعزز فئة
The Adventure Grade bolsters strength and ruggedness as an SUV.
To bring out your intrepid side.

تسبق كل تطلعاتك لتناسب
جميع مغامرات الحياة

ANTICIPATION
WILDERNESS
تجمع بين التصميم اآلسر واالمتيازات العملية المريحة لتخوض مغامرات جديدة.

Attractive design and engaging functionality made to explore new roads.

مشوقة
دعوة لتخوض مغامرات
ّ

INVITATION TO
VENTURE OUT
.مقصورة مريحة ونظام معلومات ترفيهي سهل االستخدام لتنطلق في رحالت ممتعة

Inviting cabin and user-friendly infotainment system made for exciting journeys.

T-Connect
Miracast
7” Display Audio

T-Connect
Miracast تقنية
 بوصة7 نظام صوتي مع شاشة

نظام جر رباعي مع توجيه ديناميكي لعزم الدوران
 آلية توجيه العزم للتحكم في عزم العجلتين الخلفيتين اليمنى4تتبنى سيارة راڤ
 ويظهر النظام تأثيره عند.واليسرى على نحو منفصل حسب ظروف القيادة
 ناهيك عن قدرته في المناورة على الطرق،المنعطفات حسب نية السائق
.شديدة الوعورة

DYNAMIC TORQUE VECTORING AWD
Adopts a torque vectoring mechanism to control rear
torque independently on left and right wheels in response
to driving conditions. The system demonstrates its
influence by cornering in line with driver intentions and
ample drive-through capability on extremely rough
roads.

Engine: 2.5L (Gas) 8 AT
Output: 203 HP
Torque: 243 NM
Fuel Efficiency: 14.9 KM/L
 لتر بنزين2.5  سعة:المحرك
 سرعات أوتوماتيك8 ذي
قوة المحرك (حصان
203 :) دورة في الدقيقة/
243 :)عزم المحرك (نيوتن متر
الكفاءة في استهالك الوقود
14.9 :)ل/(كم

لم تكن القيادة بهذه
اإلثارة من قبل

ً
كثيرا من نطاق
وسع
ّ إدخال أحدث التقنيات المتنوعة قد
. الجديدة4ومتعة قيادة راڤ

DRIVING EXCITEMENT
LIKE NEVER BEFORE
A variety of the latest technologies dramatically
expand RAV4’s range and driving enjoyment.

 سرعات بخاصية التبديل المباشر8 ناقل حركة من
 حيث يقوم،يضفي اإلحساس بنقالت الحركة المباشرة في مختلف أوضاع القيادة
.ناقل الحركة بنقل التروس بكل سالسة وهدوء وبأقل استهالك للوقود

DIRECT SHIFT 8AT
Delivers a direct shift feel in a range of driving scenarios. The
transmission yields smooth and linear gear changes, as well as
supreme quietness and top-class fuel economy performance.

االختيار من أنماط التضاريس المتعددة

MUD & SAND( يمكن االختيار بين ثالثة أنماط للقيادة
) عبر المفتاح القرصيNORMAL / ROCK & DIRT
وذلك للحفاظ على ثبات السيارة على األرض في
 ما يضفي على السائق اإلحساس،مختلف األسطح
.باألمان والقدرة على التحكم بالسيارة

MULTI-TERRAIN SELECT

By offering a choice of three drive modes
(MUD & SAND/ NORMAL / ROCK & DIRT)
via the dial-type switch, this system lets
you obtain optimum traction on varying
surfaces, helping drivers enjoy secure, surefooted control.

إحساس بالرضا
في كل تفاصيله

ّ
.سترفه أحاسيسك كلما جلست خلف مقعد قيادتها
 بمزايا ووظائف رائعة4زودت راڤ

SATISFACTION
IN THE DETAILS
RAV4 is packed with useful features and functions that
stimulate your senses, every time you drive.

الوسائد الهوائية
حيز األمتعة
ّ

 بوسائد هوائية4تم تجهيز سيارة راڤ
. للسائق والراكب األماميSRS مزدوجة
كما زودت بوسائد هوائية على مستوى
SRS ركبة السائق ووسائد هوائية جانبية
 باإلضافة إلى،للسائق والراكب األمامي
 الستائرية الواقية لجميعSRS الوسائد الهوائية
.الركاب

حيز
ّ  كما يمكن توسيع.تم تطويله لتوفير المزيد من المرونة لكل الظروف
.األمتعة أكثر من خالل طي المقاعد الخلفية إلى األسفل

LUGGAGE ROOM

Length has been increased to support flexibility in a
wider range of scenarios. Luggage space can be further
expanded by folding down the rear seats.

AIRBAGS

باب خلفي كهربائي

RAV4 is equipped with SRS dual airbags
for the driver and front passenger. A
knee airbag is also provided for the
driver. SRS side airbags are installed
for the driver and front passenger.
SRS curtain-shield airbags are
provided for all passengers.

 قفل أو فتح الباب:يمكن التحكم بقفل أو فتح الباب الخلفي من خالل
. أو عن طريق زر الباب الخلفي أو باستخدام المفتاح،الخلفي يدوي ًا

POWER BACK DOOR

The back door can be locked/unlocked and opened/closed
by the following procedures: • Locking and unlocking the back
door manually • Door lock switch • Wireless remote control

نظام التكييف الهوائي

يوفر مكيف الهواء التحكم بحرارة الجو أمام مقعدي السائق والراكب األمامي على
 وهي خاصية متطورة تستشعرS-FLOW  فقد تم تجهيزه بتكنولوجيا.نحو مستقل
.وتعدل حرارة الجو في األماكن التي يشغلها الركاب فقط

AIR CONDITIONING

The air conditioner enables independent temperature control for the driver’s seat and front passenger’s seat.
It adopts S-FLOW, an advanced feature that senses and adjusts the climate only within spaces occupied by a passenger.

VENTILATED SEATS

Front seats are equipped with a ventilation function,
which provides a flow of cool air.

مقاعد بنظام للتهوية

.جهزت المقاعد األمامية بنظام للتهوية يتيح تدفق الهواء البارد إليها
ّ لقد

STORAGE SPACES
• Driver side tray		
• Front cup holders		

مواضع التخزين
• Passenger side tray
• Center tray

• طبق جانبي للراكب
• طبق في الوسط

		
• طبق جانبي للسائق
• حامالت أمامية لألكواب

امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك
The unbeatable advantages
that will make you and your Toyota happy
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

يمكنك الحصول على عقد صيانة عناية
تويوتا في وقت الشراء فقط واالستفادة
:من المزايا التالية
%70 التوفير حتى
الحماية من زيادة تكاليف الصيانة
* كم80,000  سنوات أو4 عقد صيانة لمدة
قابلية تحويل العقد كلي ًا عند
بيع السيارة

صيانة سيارتك لدى الفطيم تويوتا ستضفي
...عليك راحة البال وتمنحك أيض ًا
Servicing your car with Al-Futtaim Toyota
not only gives you peace of mind but also…
Experts Knowledge

Nobody knows your Toyota better tha
our trained Toyota-certified technicians.

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.

Warranty

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

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

* Whichever comes first

ً* أيــهــمـــا يــأتي أوال

A full-service and maintenance history with Al-Futtaim
Toyota will increase the resale value of your car.

خبرة المختصين

.من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء

جودة الشركة المصنعة

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

الضمان

.حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا

المرونة والراحة

 قم بصيانة سيارتك تويوتا.نحن بجانبك أينما كنت
.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

Exterior colours
GX, GXR & VXR HEV

)070( أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية
White Pearl Crystal Shine (070)

األلــوان الـخــارجـيـة

Interior colours

الـفـئـات
Grades

ADVENTURE GRADE

)1D6( فضي المع
Silver Metallic (1D6)

High Grade الفئة العليا

)6X3( خاكي عصري
Urban Khaki (6X3)

)1G3( رمادي المع
Grey Metallic (1G3)

األلـوان الـداخـلـيـة

VXR Hybrid

)1G3( رمادي المع
Grey Metallic (1G3)

)8X8( أزرق غامق ميكا
Dark Blue Mica (8X8)

Adventure فئة أدفنتشر
)218( أسود ميكا أتيتيود
Attitude Black Mica (218)
)8W9( أزرق سماوي المع
Cyan Metallic (8W9)

Adventure فئة أدفنتشر

)3T3( أحمر ميكا
Red Mica (3T3)

)3T3( أحمر ميكا
Red Mica (3T3)

)218( أسود ميكا أتيتيود
Attitude Black Mica (218)

Low Grade الفئة المنخفضة

GXR / GX

المــواصـفــات

Specifications
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

GX

GXR

2.5L, 4 CYLINDER IN LINE, 16 VALVE, DOHC, VVT-iE (Intake), VVT-i (Exhaust) (A25A-FKS)

OUTPUT (HP/ RPM)

ناقل الحركة

8 SPEED AUTOMATIC
4x2

DIMENSIONS (MM)

نظام الدفع

4 x 4 FULL-TIME

TYRES SIZE

225/65 R17

235/55R19

L4,600 x W1,855 x H1,685

L4,610 x W1,865 x H1,690

FUEL TANK CAPACITY

5

SEATING CAPACITY

5 SEATS

FUEL EFFICIENCY

15.5 Km/l

مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود

55 Litres

NUMBER OF DOORS

المحرك

) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر

24.7 / 4000-5500

TRANSMISSION

المزايا التقنية

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

203 / 6600

TORQUE (KG-M/ RPM)

TERRAIN

ADVENTURE

14.9 Km/l

•

•

•

مصابيح أمامية للضباب

•

•

•

ً
أوتوماتيكيا مع مؤشرات لالنعطاف
مرايا كهربائية لألبواب قابلة للطي

OUTSIDE DOOR HANDLES - BODY COLOUR

•

•

•

مقابض األبواب من الخارج – لون الهيكل

ROOF SPOILER

•

•

•

جناح على السقف
دخول ذكي بدون مفتاح

SMART KEYLESS ENTRY

•

•

•

FRONT GRILLE

•

•

ADVENTURE DESIGN

الشبك األمامي

FRONT & REAR BUMPER SPOILERS

•

•

ADVENTURE DESIGN

أجنحة على المصدات األمامية والخلفية

17”

17”

19"

ALLOY WHEELS

•

PANAROMIC

•

•

•

مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم أتوماتيكي

PUSH START BUTTON

•

•

•

زر تشغيل المحرك

DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING

•

•

•

نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين

COOLER REAR DUCT

•

•

•

مسلك خلفي للمبرد

ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) w/ BRAKE HOLD

•

•

•

) مع فرامل يد كهربائيةEPB( فرامل كهربائية لركن السيارة

DRIVING MODES: ECO/ SPORT/ NORMAL

•

•

•

) العادية/ الرياضية/وضعيات القيادة (االقتصادية

•

+COLOR ILLUMINATION

4.2”

7”

شاشة متعددة المعلومات

DRIVER POWER SEAT

•

مقعد كهربائي للسائق

WIRELESS CHARGER

•

شاحن السلكي

CARGO TONNEAU COVER

•

غطاء لمساحة التحميل

)MTS( خاصية اختيار أنماط التضاريس

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

FRONT FOG LAMPS

SUNROOF

نوعية تغليف المقاعد

المزايا الخارجية

POWERED DOOR MIRRORS (INDICATORS/ AUTO RETRACTABLE)

عدد المقاعد
الكفاءة في استهالك الوقود

AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR

4.2"

ADVENTURE

•

SYNTHETIC LEATHER
(SPORT ADV DESIGN)

MULTI INFORMATION DISPLAY (MID)

GXR

•

FABRIC

MULTI TERRAIN SELECT (MTS)

GX

ROOF RAILS

FABRIC

SEATS MATERIAL

EXTERIOR FEATURES

عدد األبواب

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES

المــواصـفــات

Specifications

POWERED BACK DOOR

•

عجالت ألومنيوم
سكك للتحميل على السقف
فتحة سقف
باب خلفي كهربائي
مزايا األمان

SAFETY FEATURES
AIRBAGS: (DUAL FRONT/ SIDES/ CURTAIN/ DRIVER KNEE)

•

•

•

) على مستوى الركبة للسائق/ ستارية/ جانبية/ (أمامية مزدوجة:وسائد هوائية

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

•

•

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

REAR FOG LAMPS

•

•

•

مصابيح خلفية للضباب

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

•

•

•

)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

•

•

)ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

CRUISE CONTROL

•

•

•

مثبت سرعة

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

REAR PARKING SENSORS

•

•

•

حساسات خلفية لركن السيارة

FRONT PARKING SENSORS

•

•

•*

حساسات أمامية لركن السيارة

•

•

كاميرا للرؤية الخلفية

•

)DAC( نظام التحكم المساعد لهبوط المنحدرات

REAR VIEW CAMERA
DOWN HILL ASSIST CONTROL (DAC)
Key: = Standard / - =NA/ * = Approved Local Accessory

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/ = ال ينطبق- /  = القياسي:الرمز

 بلوتوث/USB  مأخذ/CD/ AUX مشغل/AM/ FM نظام صوتي مع راديو

AUDIO: (AM/ FM/ CD/ AUX/ USB/ BLUETOOTH)

•

7" DA

7" DA

STEERING WHEEL CONTROLS: (AUDIO/ TELEPHONE)

•

•

•

 الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت

NUMBER OF SPEAKERS

4

6

6

عدد المكبرات الصوتية

LED HEADLIGHTS WITH DRLS

•

•

•

 أمامية مع مصابيح نهاريةLED مصابيح

AUTO HEADLIGHT LEVELING

•

•

•

تعديل أتوماتيكي لمستوى المصابيح األمامية

AUTO LIGHT SWITCH

•

•

•

مفتاح أتوماتيكي لألضواء

المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES

The 2019 RAV4 information presented herein is based on data available at the time of creation (September
2018) 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.

 وهي خاضعة للتغيير،)2018  تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد (سبتمبر2019 4المعلومات الواردة هنا عن موديل راف
 للحصول على تفاصيل بشأن.المنتجة فعلياً عما هو مبين هنا
َ
 قد تختلف مركبات العرض والمركبات.في أي وقت دون إشعار مسبق
. تويوتا-  يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات،المواصفات واأللوان والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم

المــواصـفــات

Specifications
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

VXR HEV
2.5L, 4 CYLINDER IN LINE, 16 VALVE, DOHC, VVT-iE (Intake), VVT-i (Exhaust) (A25A-FXS)

MAX OUTPUT (HP) - TOTAL SYSTEM

219

MAX. OUTPUT (HP/ RPM) - ENGINE

176 / 5700

TORQUE (KG-M/ RPM) ENGINE
OUTPUT (HP/ RPM) MOTOR
TORQUE (KG-M/ RPM) MOTOR
TRANSMISSION
TERRAIN
TYRES SIZE
DIMENSIONS (MM)
FUEL TANK CAPACITY

22.5 / 3600-5200
FRONT: 118 | REAR: 53
FRONT: 20.6 | REAR: 12.3

المزايا التقنية
المحرك
 عادم كامل- ) دورة في الدقيقة/القوة القصوى (حصان
 للمحرك- ) دورة في الدقيقة/القوة القصوى (حصان
) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر
) دورة في الدقيقة/قوة الموتور (حصان
) دورة في الدقيقة/عزم الموتور (كغ – متر

المــواصـفــات

Specifications
EXTERIOR FEATURES

المزايا الخارجية

VXR HEV

ALLOY WHEELS

عجالت ألومنيوم

18"

LED HEADLIGHTS WITH DRLS

•

 أمامية مع مصابيح نهاريةLED مصابيح

LED PROJECTOR LIGHTS

•

LED جهاز عرض بمصابيح

AUTO HEADLIGHT LEVELING

•

تعديل أتوماتيكي لمستوى المصابيح األمامية

AUTO LIGHT SWITCH
LED FRONT FOG LAMPS

مفتاح أتوماتيكي لألضواء

•
• + CHROME GARNISH

 أمامية للضبابLED مصابيح

eCVT

ناقل الحركة

POWERED DOOR MIRRORS (INDICATORS/AUTO RETRACTABLE)

•

ً
أوتوماتيكيا مع مؤشرات لالنعطاف
مرايا كهربائية لألبواب قابلة للطي

4x4

نظام الدفع

CHROME COLOURED DOOR HANDLES

•

مقابض األبواب بلون الكروم

ROOF SPOILER

•

جناح على السقف

ROOF RAILS

•

سكك للتحميل على السقف

SMART KEYLESS ENTRY

•

دخول ذكي بدون مفتاح

225 / 60R18
L4,600 x W1,855 x H1,685
55 LITRES

مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود

NUMBER OF DOORS

5

عدد األبواب

PANAROMIC SUNROOF

•

فتحة سقف بانورامية

SEATING CAPACITY

5 SEATS

عدد المقاعد

POWERED BACK DOOR

•

باب خلفي كهربائي

FUEL EFFICIENCY

22.2 Km/l

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES
SEATS MATERIAL

الكفاءة في استهالك الوقود

LEATHER

نوعية تغليف المقاعد

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

•

مقود مزين بالجلد

AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR

•

مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم أتوماتيكي

PUSH START BUTTON

•

زر تشغيل المحرك

DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING

•

نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين

COOLER REAR DUCT

•

مسلك خلفي للمبرد

ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) w/ BRAKE HOLD

•

)EPB( فرامل كهربائية لركن السيارة

MULTI INFORMATION DISPLAY (MID)

7"

شاشة متعددة المعلومات

DRIVER POWER SEAT with MEMORY FUNCTION

•

مقعد كهربائي للسائق

DRIVING MODES: EV/ ECO/ SPORT/ NORMAL

+COLOUR ILLUMINATION

VENTILATED FRONT SEATS

•

WIRELESS CHARGER

•

AIRBAGS: (DUAL FRONT/ SIDES/ CURTAIN/ DRIVER KNEE)

•

) على مستوى الركبة للسائق/ ستارية/ جانبية/ (أمامية مزدوجة:وسائد هوائية

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

REAR FOG LAMPS

•

مصابيح خلفية للضباب

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

•

)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

)ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

CRUISE CONTROL

•

مثبت سرعة

FRONT & REAR PARKING SENSORS

•

حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER

•

نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

REAR VIEW CAMERA

•

كاميرا للرؤية الخلفية

) العادية/ الرياضية/ االقتصادية/وضعيات القيادة (الكهربائية
مقاعد أمامية مع نظام تهوية

Key: = Standard / - =NA/ * = Approved Local Accessory

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/ = ال ينطبق- /  = القياسي:الرمز

شاحن السلكي
النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO: (AM/ FM/ CD/ AUX/ USB/ BLUETOOTH)

مزايا األمان

SAFETY FEATURES

8" NAVIGATION

 بلوتوث/USB  مأخذ/CD/ AUX مشغل/AM/ FM نظام صوتي مع راديو

STEERING WHEEL CONTROLS: (AUDIO/ TELEPHONE)

•

 الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت

NUMBER OF SPEAKERS

4

عدد المكبرات الصوتية

The 2019 RAV4 information presented herein is based on data available at the time of creation (September
2018) 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.

 وهي خاضعة للتغيير،)2018  تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد (سبتمبر2019 4المعلومات الواردة هنا عن موديل راف
 للحصول على تفاصيل بشأن.المنتجة فعلياً عما هو مبين هنا
َ
 قد تختلف مركبات العرض والمركبات.في أي وقت دون إشعار مسبق
. تويوتا-  يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات،المواصفات واأللوان والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم

