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THE LUXURY OF AN EXQUISITELY 
FINISHED REDWOOD INTERIOR.

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

SOPHISTICATION
WITH A PRACTICAL PURPOSE

عــنــدمــا يــقــتــرن
تصميم داخلي بلمسات من الخشب األحمر الذوق الرفيع باألهداف العـمـلـيـة

يضفي منتهى الفخامة.  شاشة عرض متعّددة المعلومات
TFT الملونــة  ت المتعــددة طــراز  شــة عــرض المعلومــا شا

4.2 بوصــة تعــرض تشــكيلة واســعة  س  المتطــورة مقــا
ســلوب مــن الســهل تمييــزه لتعزيــز راحة  ت بأ مــن المعلومــا

ت المتعــددة مثبــت  القيــادة، كمــا أن مفتــاح المعلومــا
ــى المقود. عل



يمكنك إرسال معلومات عن وجهتك من هاتفك الذكي إلى نظام 
المالحة المتطور. بعدها ستحصل على معلومات عن حركة 

المرور في الوقت الفعلي على الخريطة بينما يحتسب هذا النظام 
المسار األسرع بسهولة ويسر. ومع توفر ميزة بلوتوث لربط 

الهواتف المتعددة، كن أكيد أنه يمكنك توصيل جهازين ذكيين في 
الوقت نفسه. 

 نظام مالحة مع شاشة 9 بوصات
سهل االستخدام.

You can easily send destination information 
from your smartphone to the vehicle’s advanced 
Navigation System. You also receive real-time 
traffic information on the Map while it calculates the 
fastest route for you. Its Bluetooth Multipoint feature 
ensures you can connect two smartphones at the 
same time.

User friendly 9” Navigation 
System for ease of use.



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 إلكتروني ذكي ومتغير للصمامات

6AT ECT
)ناقل حركة بتحكم إلكتروني(

ناقل الحركة 6AT ECT التتابعي متعدد األوضاع بقدراته 
 AI-SHIFT الرياضية ونقالته السلسة يتميز أيضًا بخاصية

التي تقوم تلقائيًا بتغيير أنماط تحويل التروس تبعًا لظروف 
الطريق ونوايا السائق.

تــوازن مــثــالي بــيــن 
الــقــوة والــفــعــالــيــة



THE LEADING EDGE 
IN SAFETY

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)

SRS Airbags 
The most important feature in 
driver and passenger safety, 
they help minimise 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

 SRS الوسائد الهوائية
الميزة األكثر أهمية في ضمان سالمة 

السائق والركاب، بمساعدتها على 
خفض قوة الصدمة إلى الحد األدنى. 

وتغطي الوسائد الهوائية SRS صفوف 
المقاعد الثالثة جميعها في حالة حدوث 

تصادم جانبي شديد. كما يتوفر ستائر 
 SRS هوائية عند مستوى الركبة

لمساعدة حزام األمان وتعزيز حماية 
الجزء األسفل من جسم السائق.

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

وإطفاؤها عند الحاجة.

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.

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.

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.

الـتـنـوع لـتـلـبـيـة أيـة مـتـطـلـبـات
تضمن الند كروزر برادو أعلى مميزات الراحة ومرونة في إعادة ترتيب وضعية المقاعد 

بشكل يرضي العديد من متطلبات أوضاع الحياة اليومية.

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 بماص صدمات مملوء بالزيت  * 
يسمح بإبقاء الباب مفتوحًا في أي وضع من األوضاع.



Download Now

Take Control
This car is equipped with REMOTE ENGINE STARTER.

التحكم
هذه السيارة مزودة بجهاز بدء تشغيل المحرك عن بعد

A mobile application  
by Al-Futtaim Motors, 
My Drive Telematics 
allows users to oversee, 
monitor and control their 
Toyota vehicles remotely 
via their smartphones.

Real time notification
about the status of your car.

Set geo-fencing parameters
easily on your smartphone.

Check the historical data 
and performance any time.

Remote engine starter 
My Drive can start your vehicle engine 
remotely and by the time you arrive it 
will be cool and comfortable.

Push notifications 
to the user when the car is 
started based on scheduled 
start or starts based on 
temperature setting.

Live notifications 
about the information and 
“Location” of your vehicle.

Check if the doors of your vehicle are 
unlocked and a simple hold button can 
lock it even from miles away.

ويسمح تطبيق الهاتف الجوال من الفطيم للسيارات My Drive Telematics للمستخدمين 
بمراقبة ورصد والتحكم في سيارات تويوتا الخاصة بهم عن بعد من خالل هواتفهم الذكية.

إخطارك في الوقت الحقيقي عن حالة سيارتك.
تحديد معلمات الحدود الجغرافية بسهولة على 

هاتفك الذكي.

التحقق من البيانات التاريخية واألداء في أي وقت. 

يمكن لتطبيق My Drive تشغيل محرك سيارتك 
عن بعد وفي الوقت المناسب يمكنك الوصول إلى 

سيارتك في جو معتدل البرودة ومريح.
إرسال اإلخطارات للمستخدم عندما 

تبدأ السيارة في العمل بناًء على زمن 
التشغيل المحدد أو تشغيل السيارة 

بناًء على تحديد درجة الحرارة.

إخطارات مباشرة حول البيانات و 
»موقع« سيارتك. 

لتأكد مما إذا كانت أبواب سيارتك غير مغلقة، 
ويمكنك بضغطة زر بسيطة إغالقها حتى من على 

بعد عدة أميال.

Appstore Reviews



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  •

* أيهما يأتي أوالً

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…

امتيــازات ال تقاوم ستســعد
قلبك وســيارتك

صيانة ســيارتك لدى الفطيم تويوتا ســتضفي 
عليك راحة البــال وتمنحك أيضًا...

Experts Knowledge
Nobody knows your Toyota better than our trained 
Toyota-certified technicians.

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

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.

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.

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

الضمان
حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا.

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.

جودة الشركة المصنعة
عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين ستضمن 

استخدام قطع غيار تويوتا األصلية فقط.



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

TECHNICAL FEATURES GXR المزايا التقنية

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

OUTPUT (HP/RPM) 164/5200 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (KG-M/RPM) 25/3800 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(

TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع

TYRE SIZE 265/60R18 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 4,505 × W 1,885 × H 1,830 األبعاد )ملم(

FUEL TANK CAPACITY 87 LITRES سعة خزان الوقود

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

NUMBER OF DOORS 3 عدد األبواب

SEATING CAPACITY 5 عدد المقاعد

FUEL EFFICIENCY 10.6 KM/L الكفاءة في استهالك الوقود

INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية

AIR CONDITIONING MANUAL نظام التكييف الهوائي

CENTRE CONSOLE COOLER BOX • صندوق تبريد في الكونسول األوسط

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود مزين بالجلد

SEATS MATERIAL FABRIC المادة المصنوعة منها المقاعد

POWER STEERING • مقود كهربائي

POWER WINDOWS (ALL AUTO) • نوافذ كهربائية )أوتوماتيكية بالكامل(

PUSH START BUTTON • زر تشغيل المحرك

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH 9” NAVIGATION نظام صوتي مع راديو FM /AM/ مشغلCD/ مخرج 
صوتي إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

NUMBER OF SPEAKERS 6 عدد المكبرات الصوتية

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الهاتف

EXTERIOR FEATURES GXR المزايا الخارجية

ALLOY WHEELS 18” عجالت ألومنيوم

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

BODY COLOURED DOOR HANDLES & DOOR MIRRORS 
(POWERED / RETRACTABLE) • مقابض األبواب بلون الهيكل ومرايا األبواب كهربائية وقابلة للطي

ROOF SPOILER • جناح على السقف

SIDE STEPS • عتبات جانبية

HEADLIGHT LEVELLING MANUAL قابلية تعديل مستوى المصابيح األمامية

CHROME RADIATOR GRILLE • شبك أمامي كرومي

SUNROOF SUNROOF فتحة سقف

SMART KEYLESS ENTRY • دخول ذكي بدون مفتاح

SAFETY FEATURES مزايا األمان

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • (EBD) نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

LED FRONT FOG LAMPS + REAR FOG LAMPS • مصابيح أمامية LED للضباب + مصابيح خلفية للضباب

FRONT & REAR PARKING SENSORS • حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

DUAL FRONT AIRBAGS w/ SIDE, CURTAIN, KNEE وسائد هوائية أمامية مزدوجة

ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC) • (ATRC) نظام التحكم بالجر الفعال

REAR VIEW CAMERA • كاميرا للرؤية الخلفية

Specifications 2.7 L – 3 Doors Specificationsالمــواصـفــات 2.7 L – 3 Doors المــواصـفــات



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

Specifications 2.7 L – 5 Doors Specificationsالمــواصـفــات 2.7 L – 5 Doors المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES VXR الفئة

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

OUTPUT (HP/RPM) 164/5200 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة( 

TORQUE KG-M/RPM 25/3800 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة 

TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع

TYRE SIZE 265/60 R18 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) 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 عدد المقاعد

FUEL EFFECIENCY (KM/L) 10.6 كفاءة استهالك الوقود )كم / ل(

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

AIR CONDITIONING TRI-ZONE CLIMATE CONTROL نظام التكييف الهوائي

CENTRE CONSOLE COOLER BOX • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود  بالجلد

SEATS MATERIAL BURGUNDY LEATHER* المادة المصنوعة منها المقاعد

POWER STEERING , POWER WINDOWS (ALL AUTO) • مقود آلي، جميع النوافذ كهربائية

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH 9" NAVIGATION نظام صوتي مع راديو AM/ FM/ مشغل AUX CD/ مأخذ USB/ بلوتوث

NUMBER OF SPEAKERS 6 عدد مكبرات الصوت

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

EXTERIOR FEATURES VXR الميزات الخارجية

ALLOY WHEELS 18" عجالت ألومنيوم

FLOOR MOUNTED SPARE WHEEL • عجلة احتياطية مثبتة على األرضية

BODY COLOURED DOOR HANDLES & DOOR MIRRORS 
(POWERED / RETRACTABLE) • مقابض األبواب بلون الهيكل ومرايا األبواب كهربائية وقابلة للطي 

ROOF SPOILER • جناح على السقف

SIDE STEPS • عتبات جانبية

HEADLIGHT LEVELLING MANUAL تعديل مستوى المصابيح األمامية 

CHROME RADIATOR GRILLE • شبك أمامي - كروم

ROOF RAIL (EMBEDDED)*, SUNROOF • سكك للتحميل على السقف* وفتحة سقف

SMART KEYLESS ENTRY WIRELESS DOOR LOCK Only دخول ذكي من دون مفتاح

CHROME INSERTS FOR DOOR MIRRORS • ملحقات كروم لمرايا األبواب

FRONT BUMPER GUARD • واق للمصد األمامي

SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

LED FRONT FOG LAMPS + REAR FOG LAMPS • مصابيح LED أمامية للضباب ومصابيح ضباب خلفية

FRONT & REAR PARKING SENSORS* • حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة*

DUAL FRONT AIRBAGS • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC) • )ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال

REAR VIEW CAMERA • كاميرا للرؤية الخلفية

CRUISE CONTROL • مثبت سرعة



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

TECHNICAL FEATURES EXR GXR VXR الفئة

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

OUTPUT (HP/RPM) 271/5600 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة( 

TORQUE KG-M/RPM 38.9/4400 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة 

TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع

TYRE SIZE 265/60 R18 مقاس اإلطارات

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

FUEL TANK CAPACITY (LITRES) 150 سعة خزان الوقود )لتر(

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

NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب

SEATING CAPACITY 7 عدد المقاعد

FUEL EFFECIENCY (KM/L) 10.1 كفاءة استهالك الوقود )كم/ ل(

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

AIR CONDITIONING MANUAL TRI-ZONE CLIMATE CONTROL نظام التكييف الهوائي

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

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • • • مقود جلد

SEATS MATERIAL FABRIC FABRIC LEATHER المادة المصنوعة منها المقاعد

PUSH START BUTTON • • • زر تشغيل المحرك دون مفتاح

OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2” COLOUR TFT DISPLAY • عداد أوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة TFT 4.2 بوصة

MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS • مقاعد أمامية متعددة األوضاع مع نظام تهوية

RED WOOD SEATS (OPTION) مقاعد بلون الخشب األحمر )ريدوود(

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH • 9" NAVIGATION نظام صوتي مع راديو AM/ FM/ مشغل AUX CD/ مأخذ USB/ بلوتوث

NUMBER OF SPEAKERS 6 6 6 عدد مكبرات الصوت

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

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

ALLOY WHEELS 18" 18" 18" عجالت ألومنيوم

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

EXTERIOR FEATURES EXR GXR VXR الميزات الخارجية

BODY COLOURED DOOR HANDLES & DOOR MIRRORS 
(POWERED / RETRACTABLE) • • • مقابض األبواب بلون الهيكل ومرايا األبواب كهربائية وقابلة للطي 

ROOF SPOILER • • • جناح على السقف

SIDE STEPS • • w/ COVER عتبات جانبية

HEADLIGHT LEVELING MANUAL MANUAL AUTO تعديل مستوى المصابيح األمامية 

ROOF RAIL (INTEGRATED)*, SUNROOF • • سكك للتحميل على السقف* وفتحة سقف

SMART KEYLESS ENTRY w/ REMOTE ENGINE STARTER دخول ذكي من دون مفتاح

CHROME INSERTS FOR DOOR MIRRORS • ملحقات كروم لمرايا األبواب

FRONT BUMPER SPOILER WITH REAR BUMPER EXTENSIONS • جناح على المصد األمامي وملحق للمصد الخلفي

LED HEADLIGHTS WITH DRLS, HEADLIGHT CLEANERS • مصابيح LED أمامية مع مصابيح نهارية، منظفات للمصابيح األمامية

SIDE PROTECTION MOULDING • عوارض جانبية للحماية من الكروم

AUTO LIGHT SWITCH • مفتاح أتوماتيكي لألضواء

SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

LED FRONT FOG LAMPS + REAR FOG LAMPS • • • مصابيح LED أمامية للضباب ومصابيح ضباب خلفية

FRONT & REAR PARKING SENSORS •* •* •* حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة*

DUAL FRONT AIRBAGS • w/ SIDE , CURTAIN, KNEE وسائد هوائية أمامية مزدوجة

ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC) • • • )ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال

REAR VIEW CAMERA • • كاميرا للرؤية الخلفية

CRUISE CONTROL • • • مثبت سرعة

HILL START ASSIST CONTROL (HAC), 
DOWN HILLASSIST CONTROL (DAC) • • •  نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات،

نظام التحكم المساعد لهبوط المنحدرات

CENTER DIFFERENTIAL LOCK WITH LSD • • • قفل الترس التفاضلي األوسط

Specifications 4.0 L Specificationsالمــواصـفــات 4.0 L المــواصـفــات



Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة

Interior colours األلـوان الـداخـلـيـة

Fabric (Basic)قمـاش )عـادي(

Neutral BeigeبـــيــــــجBlack / Red Woodأســود / خشب أحمرNeutral Beigeبـــيــــــج

Leather جلــد

The 2020 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, colours, 
standard features and available equipment in your area, contact your nearest Al-Futtaim motors Toyota showroom.

 المعلومات الواردة هنا عن موديل برادو 2020 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 بشأن 

المواصفات واأللوان والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم، يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - تويوتا.

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

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

Grey Metallic (1G3)
(1G3) رمادي المع

Red Mica Metallic (3R3)
(3R3) أحمر ميكا المع

Silver Metallic (1F7)
(1F7) فضي المع

Avant-Garde Bronze Metallic (4V8)
(4V8) برونزي بارز المع

Vintage Brown Pearl Crystal Shine (4X4)
(4X4) بني لؤلؤي معّتق بلمعة كريستالية

Blackish Ageha Glass Flake (221)
رقائقي زجاجي أغيها مائل للسواد (221) 


