


Introducing powerful driving so completely new it will shock you.



إليك نمط قوي وجديد كليًا للقيادة سيأسر ناظريك. 



INTO THE REALM OF THE SENSUAL
The 8th generation Camry delivers more than just beautiful, enjoyable driving and 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. Its three distinctive characteristics create a stimulating driving 
experience,  just for you.

SPORT



رحلة تجوب عالم الحواس
لقد تخطى الجيل الثامن من كامري آفاق القيادة الممتعة والجميلة واآلمنة التي توفرها تقنيته المتطورة، ليتناغم مع حواسك 

الخمس بأسلوب ساحر تعجز الكلمات عن وصفه، لذا عليك أن تراه وتشعر به وتختبره بنفسك. هذه السمات المميزة الثالث 
ستغمر قلبك بحب القيادة.

SE+LIMITED



AUDIO/NAVIGATION SYSTEM:  An 8- inch touch- panel display provides  
easy control of the 6- speaker audio system with integrated DVD player.  
The navigation system searches and provides optimal route guidance.

النظام الصوتي/ المالحة:   شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، توفر التحكم بسهولة في النظام 
الصوتي المزود بست مكبرات صوتية ومشغل أقراص DVD. أما نظام المالحة فيمتاز بدقته 

في البحث عن الطرق المثالية وعرضها للسائق.



THE WAY YOU LOVE TO DRIVE.
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 confident control, 
enlivening the senses and the exhilarating pleasure of sporty driving.

كما تحب وتهوى. 
مقصورة تتغنى برحابتها وجاذبيتها، بتصميمها العصري وواجهتها اآلسرة، بوضوح 

الرؤية ومواضع أنظمة التحكم المثالية فيها لتمنحك القدرة على االستجابة بسرعة 
والتحكم بثقة في السيارة، ناهيك عن تنشيطها لحواسك وإنعاش رغبتك في 

القيادة الرياضية.





THERE’S NO PLACE YOU’D RATHER BE.
Relaxation comes naturally in the light- filled, spacious comfort of 
the cabin. 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.

لن تتمنى أن تكون في مكان آخر.
ستجد في قلبها مالذًا للسكينة واالسترخاء، حيث نور النهار يغمرك في كل ركن من 

رحابها. فرقيها وفخامتها، حنانها وقوتها، هدوئها االستثنائي والتباين الناعم في 
تشطيباتها وقماشها سيبعث في نفسك السرور في كل لمسة ونظرة.



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

عتالت نقل السرعة: تأتي مدمجة مع المقود. وهي تتيح للسائق النقل اليدوي لألعلى 
 )SPORT( .واألسفل دون أن يبعد يديه عن المقود

* VVT- i: Variable Valve Timing- intelligent. VVT- iW: Variable Valve Timing- intelligent Wide. VVT- iE: Variable Valve Timing- intelligent by Electric motor. D- 4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version.



HOW IT MOVES YOU IS EXHILARATING.
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.

تنقلك إلى عالم من األحاسيس الممتعة. 
تعمل المنصة ومنظومة الدفع والحركة في سيارة كامري على إضفاء التسارع الرياضي والسالسة في نقل السرعة 

والتحكم السريع والكفاءة العالية في استهالك الوقود، ما ينقلك إلى أفق جديد من متعة القيادة.

24V 3.5- liter (2GR- FKS)
Max. output: 298HP/6600rpm
Max. torque: 36.3kg- m/4700rpm

16V 2.5- liter (2AR-FE)
Max. output: 178HP /6000rpm
Max. torque: 23.5kg-m /4100rpm

Engine:  To generate exhilarating driving performance, 
engines feature Dual VVT- i (2AR- FE), Dual VVT- i (Intake 
side: VVT- iW. 2GR- FKS), and D- 4S fuel injection system 
(2GR- FKS), to realize excellent output, torque and fuel 
efficiency.*

(2GR- FKS)  24 صمامًا سعة 3,5 لتر
قوة المحرك القصوى: 298 حصانًا/ 6600 دورة في الدقيقة

القصوى: 298 حصانًا/ 6600 دورة في الدقيقة

(2AR-FE) 16 صمامًا سعة 2,5 لتر
قوة المحرك القصوى: 178 قدرة حصان/ 6000 د.د.

العزم األقصى: 23.5 كجم-م/  4100 د.د.

المحركات:  تتسم المحركات بميزة VVT-I المزدوجة )2AR-FE( وميزة 
VVT-I المزدوجة )جانب ادخال الهواء: VVT-iW. 2GR-FKS) ونظام 

حقن الوقود D-4S ليوفر أداًء ممتعًا أثناء القيادة عبر تحقيق قوة 
وعزم رائعين للمحرك مع كفاءة عالية في استهالك الوقود.*

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 variant has an exclusive sports suspension 
specially tuned to provide dynamic driving exhilaration.

نظام التعليق:  يسهم كل من نظامي التعليق ماك فيرسون األمامي ذي القوائم االنضغاطية 
والعرضي المزدوج في الخلف في منح السائق االستقرار والراحة المتواصلة أثناء القيادة مع الحد األدنى 
من اإلحساس بالصدمات واالهتزاز، ما يزيد من رغبتك في االستمتاع بقيادتها وحتى أثناء الرحالت الطويلة. 

كما تم تزويد الفئة الرياضية بنظام تعليق رياضي ذي معايرة خاصة لتوفير متعة القيادة الديناميكية.

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.

متعة القيادة تبدأ براحة البال.
لعل أكثر ما يثير رغبتك بالقيادة الرياضية هو يقينك الكامل بتبني سيارة كامري أحدث 

التقنيات الفعالة والمستترة التي تمنحك القيادة اآلمنة والحماية عند وقوع أي حادث.

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.

TRANSMISSION:  Feel the enthralling performance of a V6 with an 8-speed 
automatic transmission. Guaranteed smooth and quiet driving experience 
along with improved fuel efficiency.

هيكل آمن عند االصطدام:  يتكون من مناطق ماصة للصدمة في األمام والخلف والجانبين 
للمساعدة على امتصاص القوة الناتجة عن االصطدام، إضافة إلى المقصورة المتماسكة 

واآلمنة. كما يمتاز الهيكل ببنية تقلل من تأذي المشاة عند االصطدام بهم.

ناقل السرعة:  اشعر بذاك األداء المتفوق لمحرك V6 مع ناقل سرعة أتوماتيكي بثمان 
سرعات. متع نفسك بقيادة سلسة وهادئة، تتوجها تلك الكفاءة المحسنة في استهالك 

الوقود.



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.*2 
(SE,SE+,Limited, Sport )

AIRBAGS:  Equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS 
side airbags (Front seats) and SRS curtain shield airbags (Front and rear seats).*3 
(Optional)

الوسائد الهوائية:  تم تزويد السيارة بوسادة هوائية SRS للسائق، ووسادة هوائية SRS للراكب 
األمامي ووسائد جانبية SRS )للمقاعد األمامية( ووسائد هوائية ستائرية واقية )للمقاعد األمامية 

والخلفية(. *3 )اختياري(

نظام مراقبة الزوايا غير المرئية: عند رصد مركبات في حارة الطريق المجاورة غير ظاهرة في مرآة األبواب، 
يقوم مؤشر LED باإلضاءة في مرآة الباب المعنية ويبدأ بالوميض عند تشغيل السائق إلشارة االنعطاف 

الجانبية.
(SE,SE+,Limited, Sport )

Note: The screen display is a 
composite image.

ما يظهر على الشاشة هو صورة  مالحظة: 
مركبة.



Specifications 2.5المــواصـفــاتL
Technical Features S SE المزايا التقنية

Engine 2.5L 4-Cylinder In-Line, 16-Valve DOHC, Dual VVT-i المحرك

Output (Hp/Rpm) 178/6000 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(

Torque (Kg-M/Rpm) 23.5/4100 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة

Transmission 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

Fuel Economy 15 km/L 14.6 km/L االستهالك االقتصادي للوقود

Fuel Tank Capacity (L) 60L سعة خزان الوقود )لتر(

Emission Control EURO 4 التحكم باالنبعاثات

Tyres Size 205/65R16 95H 215/55R17 94V مقاس اإلطارات

Dimensions (mm) L 4,885 x W 1,840 x H 1,445 األبعاد )ملم(

Gross Weight (kg) 2,030 الوزن اإلجمالي )كغ(

Number Of Doors 4  DOOR عدد األبواب

Seating Capacity 5 SEATS عدد المقاعد

Interior Features المزايا الداخلية

Manual Air Conditioning • نظام تكييف هوائي يدوي

Fabric Seats • • مقاعد قماشية

Power Windows • • نوافذ كهربائية

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 أتوماتيكي

4.2" TFT Multi Information Display • • شاشة TFT متعددة المعلومات 4,2 بوصة

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

Powered Back Sun Shade • ستارة خلفية كهربائية للشمس

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/DVD/AUX/USB/Bluetooth • • نظام صوتي مع راديو FM /AM مشغل DVD/ مخرج صوتي إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

6 Speakers • • 6 مكبرات صوتية

Steering Wheel Control For Audio/MID/Cruise Control • + TEL / VOICE أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الشاشة متعددة المعلومات/ مثبت السرعة

Display Audio 7 " نظام صوتي مع شاشة
Exterior Features المزايا الخارجية

Wheels 16" STEEL 17’’ ALLOY العجالت

Body Colored Door Handles • مقابض األبواب بلون الهيكل

Body Colored Outside Rear View Mirror • • مرآة للرؤية الخلفية الخارجية بلون الهيكل

Door Mirrors – Powered/Side Indicators • • + RETRACTABLE مرايا األبواب – كهربائية بمؤشرات االنعطاف

Chrome Window Molding • • عوارض كرومية للنوافذ

Auto Light Switch • • مفتاح أتوماتيكي لألضواء

LED Headlamps • • مصابيح LED أمامية

Wireless Door Lock • • قفل السلكي لألبواب

Front Fog Lamps • مصابيح أمامية للضباب

Chrome Door Handles • مقابض كرومية لألبواب

Smart Keyless Entry • دخول ذكي بدون مفتاح

Sunroof • فتحة سقف



Specifications المــواصـفــات

Specifications 2.5Lالمــواصـفــات

3.5L

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
Brake Assist (BA) • • )BA( نظام الفرملة المساعد

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

Tire Pressure Monitor System (TPMS) • • )TMPS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
Hill-Start Assist Control (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
Daylight Running Lights • • مصابيح نهارية

Rear Fog Lamp • • مصابيح خلفية للضباب

Rear Parking Sensors • • حساسات خلفية لركن السيارة

Rear View Camera • كاميرا للرؤية الخلفية

Sides/Curtain Airbags • وسائد هوائية جانبية/ ستائرية

Material Code TYCA02P25AP1RA18 TYCA02P25AP2RA18 رمز الموديل

Technical Features SE+ LTD SPORT المزايا التقنية
Engine 3.5L V6, 6-Cylinder, 24-Valve DOHC,  VVT-i المحرك
Output (hp/rpm) 298/6600 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
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 سعة خزان الوقود )لتر(
Emission Control EURO 4 التحكم باالنبعاثات
Tyres Size 235/45R18 94W 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(
Number Of Doors 4 DOOR عدد األبواب
Seating Capacity 5 SEATS عدد المقاعد
Interior Features المزايا الداخلية
Electric Power Steering (EPS) • • • )EPS( نظام توجيه المقود كهربائيًا
7" TFT Multi Information Display • • • شاشة TFT متعددة المعلومات 7 بوصة
Leather-Trimmed Steering Wheel • • • مقود مزين بالجلد
Dual Zone Auto Air Conditioning • • • نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين

Powered Seat (Driver/Passenger) • • • كرسي كهربائي )السائق/ الراكب(
Push Start Button • • • زر تشغيل المحرك
Drive Modes (Eco, Sport, Normal) • • • وضعيات القيادة )االقتصادية، الرياضية، العادية(
Lumbar Support - Powered (Driver/Passenger) • • DRIVER ONLY مسند كهربائي ألسفل الظهر )السائق/ الراكب(
Leather Seats • • SPORT مقاعد جلدية
Rear Seat - 60:40 Folding • • • المقعد الخلفي قابل للطي والتقسيم بنسبة 40: 60
Wireless Charger • •  شاحن السلكي

Powered Back Sun Shade • • • ستارة خلفية كهربائية للشمس

Paddle Shifts • عتالت نقل السرعة



Specifications المــواصـفــات

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

3.5L
Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Display Audio AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH  7" 8" + NAVIGATION 8" + NAVIGATION  /CD مشغل FM /AM نظام صوتي مع شاشة وراديو
مخرج صوتي إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

6 Speakers • • • 6 مكبرات صوتية

Steering Wheel Control - Audio/Mid/Cruise Control  + TEL / VOICE  + TEL / VOICE  + TEL / VOICE أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الشاشة متعددة المعلومات/ مثبت السرعة

Exterior Features المزايا الخارجية
Wheels 18" ALLOY 18" ALLOY 18" ALLOY - SPORT العجالت
Chrome Door Handles • • COLORED مقابض كرومية لألبواب
Body Colored Outside Rear View Mirror • • • مرآة للرؤية الخلفية الخارجية بلون الهيكل

Door Mirrors - Powered/Side Indicators/Retractable • • • مرايا األبواب – كهربائية وقابلة للطي مع مؤشرات االنعطاف

Chrome Window Molding • • عوارض كرومية للنوافذ

Auto Light Switch • • • مفتاح أتوماتيكي لألضواء
Dual Exhausts • • QUAD عادم مزدوج
Smart Keyless Entry • • • دخول ذكي بدون مفتاح
Sunroof • • • فتحة سقف

LED Headlamps High With Auto Leveling • •  DARK مصابيح أمامية LED لإلضاءة العالية مع تعديل أتوماتيكي لمستوى المصابيح 

Chrome Side Protection Moulding  • عوارض كرومية جانبية للحماية

Illuminated Scuff Plate • لوحة مضاءة على عتبة الباب
Rear Spoiler • • جناح خلفي
Sport Package (Bumpers/Grille/Suspension) • باقة رياضية )مصدات/ شبك/ نظام تعليق(

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

Brake Assist (BA) • • • )BA( نظام الفرملة المساعد

Vehicle Stability Control (VSC) • • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
Cruise Control • • • مثبت سرعة
Airbags (Dual Front/Sides/Curtain) • • • وسائد هوائية )أمامية مزدوجة/ جانبية/ ستائرية(

Child Restraint System (ISO-Fix) • • • )ISO-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل

Tire Pressure Monitor System (TPMS) • • • (TPMS)  نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

Hill-Start Assist Control (HAC) • • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات

Daylight Running Lights • • • مصابيح نهارية
Front & Rear Fog Lamps • • • مصابيح أمامية وخلفية للضباب
Clearance & Back Sonar • • • حساسات على الجوانب الخلفية لركن السيارة
Rear View Camera • GUIDED LINE GUIDED LINE كاميرا للرؤية الخلفية
Material Code TYCA02P35AP3RA18 TYCA02P35AP4RA18 TYCA02P35AP6RA18 كود المادة



Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة

(3T7)  أبيض ناصع
Emotional Red (3T7)

أبيض ناصع  (218)
Attitude Black Mica (218)

(1F7)  فضي المع
Silver Metallic (1F7)

أبيض ناصع  (089)
Platinum White Pearl Mica (089)

أبيض ناصع  (040)
Super White II (040)

(8W7)  أزرق رمادي المع
Dark Blue Blue Metallic (8W7)

(2PG)  أزرق رمادي المع
Attitude Black Mica/Emotional Red (2PG)

(4X7)  أزرق رمادي المع
Graphite Metallic (4X7)

(4X1)  أزرق رمادي المع
Steel Blonde Metallic (4X1)

Interior colours األلـوان الـداخـلـيـة

Beige بـيــج Black أسود Gray رمادي

Gray رمادي

Beige بـيــج

Sensual Red أجمر َشِهّي

Black أسود

Black أسود

Gray رمادي

Gray رمادي

Sport (Leather)

S, SE (Fabric) SE+, Limited, Sport (Leather))قمـاش( S, SE 

SE (Fabric) SE )قمـاش(

SE+, Limited, Sport  )جلــد(

Sport )جلــد(

The Camry information presented herein is based on data available at the time of creation (January 2018) 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 كامري تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )يناير 2018(، 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.



800-TOYOTA        TOYOTA.AE


