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Premium lifestyle 
Bringing your dreams to life
The Previa’s sleek monoform styling engages you with its advanced 
design. Its comfortable spacious cabin offers you the enjoyment of a 
rich and peaceful ride. The driving performance realises ride comfort 
that is smooth and stress-free, enabling you to drive as you wish.

انتقل إلى نمط الحياة الراقي 
الذي طالما حلمت به.

تقدم لك بريفيا أسلوًبا فريًدا من األناقة الراقية يمكنك من التفاعل مع 
تصميمها المتطّور، واالستمتاع بالراحة والهدوء ضمن مقصورتها الرحبة 

المريحة، كما يحقق لك أداؤها العالي أقصى درجات الراحة عند القيادة بكل 
سالسة واسترخاء، كي تمارس قيادتها على طريقتك وتشعر بالرضا التام مع كل 

ميزات األناقة والحداثة والتطّور المتجسدة فيها.
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Driver’s seat upper box
Front passenger’s seat upper box
Glove box
Cupholders
Front door pockets
Centre console box
Sliding door bottle holders
Pocket and cupholders
Underfloor storage space

مقعد السائق - صندوق علوي
مقعد الراكب األمامي - صندوق علوي

صندوق القفازات
حوامل أكواب

جيوب األبواب األمامية
صندوق الكونسول الوسطي

حوامل قوارير على الباب المنزلق
جيب وحوامل أكواب

منطقة تخزين سفلية تحت األرضية

The Super ECT (Electronic Controlled Transmission), a super intelligent 4-speed 
automatic transmission, provides very responsive, smooth shifting. It also 
incorporates a highly efficient “Super Flow” torque converter and uphill/downhill 
shift control.
The Multi-mode Automatic Transmission lets you enjoy intuitive driving with 
the feeling of a manual transmission even though it is an automatic, providing 
excellent acceleration and sporty driving.

The Previa is equipped with a Tyre Inflation Pressure Warning Feature. This feature helps avoid traffic 
accidents, poor fuel economy and increased tyre wear, by early detection of under-inflated tyres.

نظام ECT )ناقل الحركة بالتحّكم اإللكتروني( هو نظام ناقل حركة آلي فائق الذكاء ذو أربع 
سرعات يقدم استجابة سريعة وسلسة لنقل الحركة باإلضافة إلى فعالية عالية وسالسة 

فائقة في تحويل العزم  ونقل الحركة عند صعود وهبوط المنحدرات.
يمكنك نظام ناقل الحركة اآللي ذو األوضاع المتعددة من االستمتاع بقيادة سلسة مع 
اإلحساس بمتعة ناقل الحركة اليدوي مع أنه ناقل حركة آلي، كذلك يقدم لك اإلحساس 

بالتسارع والقيادة الرياضية.

تم تزويد سيارة بريفيا بخاصية التحذير من تغير ضغط الهواء داخل اإلطارات، والتي تساعد على تجنب الحوادث 
المرورية، واالستهالك الزائد في الوقود، والتآكل السريع في اإلطارات، وذلك من خالل الكشف المبكر عن انخفاض 

ضغط الهواء داخل الإلطارات.

The Smart Entry & Start System allows you to access the 
car and start the engine without taking out the key. The 
Previa is also fitted with an immobiliser system and optional 
security alarm.

يسمح لك نظام الدخول والتشغيل الذكي االختياري بدخول السيارة 
وتشغيل المحرك دون إخراج المفتاح من جيبك. كذلك تم تزويد 

بريفيا بنظام مانع للسرقة مع معّطل للمحرك، وبجهاز إنذار اختياري.

2AZ-FE
16V 2.4-litre
168HP/6000rpm
22.8kg-m/4000rpm

2AZ-FE محرك فئة
16 صماًما، 2.4 لتر

168 حصاًنا عند 6000 د.د.
العزم: 22.8 كغ - متر عند 4000 د.د.

A conversation mirror in the overhead console allows 
the front seat occupants to check the rear seat 
occupants without turning around even while driving, 
contributing to easy communication in the cabin.

لسهولة التواصل داخل المقصورة، توجد مرآة للمحادثة 
والتواصل بين ركاب المقاعد األمامية وركاب المقاعد 
الخلفية دون الحاجة لاللتفات للوراء حتى أثناء القيادة.

The dual auto air conditioning system features 
a front neural network control together with 
a rear independent temperature sensor to 
provide outstanding comfort in all seats.

نظام تكييف هواء مزدوج مع نظام تحكم أمامي، 
ومستشعر حرارة مستقل خلفي لتوفير درجة الحرارة 

المثالية والراحة في جميع المقاعد.
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Seven-seater modelEight-seater model موديل 8 مقاعدموديل 7 مقاعد

The second row driver’s seats have an ottoman 
integrated into the front of the seat cushion that 
folds out, letting you lie back and put your feet up. 
The captain’s seats also slide laterally to enable 
passengers to easily get in and out of the third 
row seats. The centre console box can be moved 
backward from the front seats for easy reach of 
passengers in the driver’s seats.

The 60:40 split third row seats tumble fold 
independently to expand the luggage space 
in stages.

The 60:40 split third row seats tumble fold 
independently.

The second and third row seats recline fully 
flat to create space to stretch out and relax.

The second row seat cushion can be tipped 
up and the seat slid forward to expand 
legroom for third row seat passengers.

The second and third row seats recline fully flat.

مقاعد الصف الثالث المقسمة بنسبة 40:60 
وقابلة للطي بشكل مستقل من أجل زيادة 

المساحة المخصصة لألمتعة والحقائب.

مقاعد الصف الثالث مقسمة بنسبة 40:60 
وقابلة للطي بشكل مستقل.

يمكن إمالة ظهور مقاعد الصفين الثاني والثالث 
بشكل مسطح بالكامل إليجاد مساحة للتمدد 

واالسترخاء

يمكن إمالة وسائد جلوس مقاعد الصف الثاني 
لألعلى وتقديم المقاعد إلى األمام إلفساح 

مساحة أكبر ألقدام ركاب مقاعد الصف الثالث.

يمكن إمالة ظهور مقاعد الصفين الثاني والثالث 
بشكل مسطح بالكامل

تتميز مقاعد الصف الثاني بوجود مساند أقدام مطوية 
تحت المقعد يمكن فتحها بحيث تتيح لك االستلقاء مع 

رفع القدمين عليها، كذلك يمكن تحريك المقعد الجانبي 
اليميني إلى األمام لتسهيل دخول وخروج ركاب الصف 

الثالث، كذلك يمكن سحب الكونسول الوسطي إلى 
الخلف بحيث يكون في متناول ركاب الصف الثاني.
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Advanced safety 
measures were refined 
to the smallest details to 
give you peace of mind

معايير أمان متطّورة 
مصممة بأدق التفاصيل 

لتعطيك راحة البال

نظام EPS )توجيه المقود كهربائًيا( للمساعدة على التحكم في مقدار عزم التوجيه 
واإلسهام في قيادة ثابتة، باإلضافة إلى نظام ABS المكابح المانعة لالنغالق 

ونظام EBD لتوزيع قوة الكبح إلكترونًيا.

EPS (Electric Power Steering) controls the amount of steering torque assist, 
contributing to excellent vehicle driving stability and control. ABS (Anti-lock 
Brake System) with EBD (Electronic Brake force Distribution) also plays a crucial 
role for a smooth ride.

Toyota’s “GOA” (Global Outstanding Assessment) provides the Previa with the 
highest level of safety body in its class. Impact-absorbing structures also help to 
reduce injury to pedestrians involved in a collision.
To help reduce the impact to occupants in a collision, the Previa is equipped with 
SRS (Supplemental Restraint System) airbags, an SRS knee airbag on the driver’s 
seat, SRS side airbags and SRS curtain shield airbags.

The front seats are fitted with 3-point ELR 
seatbelts equipped with pretensioners and force 
limiters. The second row seats are fitted with 
3-point ELR-ALR seatbelts, and third row seats 
with 3-point ELR seatbelts. All seats are also 
fitted with headrests.

يوفر نظام تويوتا GOA )تقييم التميز العالمي( في سيارة بريفيا أعلى مستوى سالمة 
وأمان هيكل في فئتها، كما تساعد البنية الخاصة بامتصاص الصدمات أيًضا على تقليل 

إصابات المشاة الذين يتعرضون للصدم.
للمساعدة على تقليل أثر الصدمة على الركاب، تم تجهيز بريفيا بوسائد هوائية SRS )نظام 

تقييد  الحركة التكميلي(

تم تجهيز المقاعد األمامية بأحزمة أمان ELR  )ملف قفل 
طوارئ(  ذات ثالث نقاط مزودة بوظيفة الشد المسبق، 

ومحددات قوة. كذلك فإن مقاعد الصف الثاني مجهزة 
بأحزمة أمان  ELR-ALR )ملف قفل طوارئ - ملف قفل 
تلقائي( ذات ثالث نقاط، أما مقاعد الصف الثالث فهي 

مجهزة بأحزمة أمان ELR ذات ثالث نقاط تثبيت وجميع 
المقاعد مجهزة بمساند رأس.

Control when braking while straddling an inconsistent road surface: EPS assists 
steering torque in the direction to help counteract the difference in braking force 
between the left and right wheels.

التحكم عند الضغط على الفرامل أثناء القيادة على طريق غير مستو: يعمل نظام EPS على 
مساعدة عزم التوجيه في االتجاه للمساعدة على موازنة االختالف في قوة الفرملة بين 

العجالت اليسرى واليمنى.

Active Safety
 أنظمة السالمة النشطة 

Passive Safety
األمان الكامن

2950 mm

17
50

 m
m

18
00

 m
m

4795 mm
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Exterior Colours

Deep Red Mica MetallicBlackIce Titanium Mica Metallic

Dark Sherry Mica Metallic

White Pearl Crystal Shine Silver Metallic

تيتانيوم جليدي ميكا معدنيأسودأحمر غامق ميكا معدني

عسلي غامق ميكا معدني

لؤلؤي أبيض كريستالي المع فضي معدني

األلوان الخارجية

Super White II
II أبيض ناصع

Light Leather Beige

Interior Colours

جلد بيج فاتح

األلوان الداخلية

Ivory (Fabric)
عاجي )قماش(
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The 2017 Previa information presented herein is based on data available at the time of creation (August 2016) 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 هنا عن موديل بريفيا 2017 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )أغسطس 2016(، 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.
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To experience the Previa or for more information, 
please contact Al-Futtaim Motors or visit our website at toyota.ae


