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A HIGH-END LUXURY LOUNGE

The high-end model GRANVIA with its relaxing, elegant interior space, 
nestled within the gorgeous exterior, invites you to a new experience of 
pure delight and unmatched comfort. 

حـجـرة تـزهـو بـفـخـامـتـهـا

 تمتاز سيارة غرانفيا الفاخرة بمقصورة واسعة وأنيقة يحتضنها هيكل
خارجي آسر لتأخذك إلى آفاق جديدة من الراحة والمتعة المطلقة.



WELL-APPOINTED AMENITIES 
FOR GREAT EXPERIENCES
Aiming for a more pleasant experience during 
travel. All of the easy to use, high-quality 
equipment enhances the comfort of passengers.

وسائل الراحة تبشر برحالت ساحرة

The beautiful interior exudes a feeling of hospitality, enveloping passenger 
in peaceful privacy akin to being in their own room.

WELCOME TO AN EXCLUSIVE 
ELEGANT SANCTUARY

أهـالً بـك عـلـى مـتـن األنـاقـة

 تضفي مقصورتها الجميلة على ركابها ذاك اإلحساس باالحتفاء الغامر
وتحيطهم بأرقى أجواء الخصوصية والسكينة وكأنهم في غرفتهم الخاصة.

Power captain seats are 
equipped with an ottoman, 

creating a more high-end and 
relaxing cabin space.

زودت مقاعدها الكهربائية بمتكأ 
للرجلين يضفي المزيد من األناقة 
والراحة في المقصورة.

Large armrests for the power 
captain seats enhance seating 

comfort.

مساند واسعة للذراعين على 
جانبي المقاعد الكهربائية لتزيد من 
اإلحساس بالراحة العارمة أثناء 
الجلوس.

The sliding door is equipped 
with a step lamp, while the 
doorstep is equipped with 

illumination, making entry and 
exit easy even at night. 

تم تجهيز الباب المنزلق بمصباح فتح 
األبواب، كما تم تنوير عتبة الباب 
لتجعل الدخول والخروج من السيارة 
ليالً في غاية السهولة.   

زودت غرانفيا بوسائل راحة سهلة االستخدام وذات جودة 
عالية لتضفي المزيد من المتعة على الركاب في كل رحلة.

The deck side trim features 
a convenient tray, a USB port an 

a bottle holder.

تحتوي الجوانب الداخلية على صينية ومقبس 
USB وحامل للقوارير.

A seat side tray and bottle holder are 
provided for the second row.

تتوفر الصينية الجانبية وحامل القوارير في الصف 
الثاني من المقاعد.

The automatic air conditioner 
enables front/rear independent 

temperature control.

 يتيح مكيف الهواء األوتوماتيكي التحكم
 بدرجة حرارة المقصورة األمامية والخلفية
على نحو مستقل.

The centre console features storage 
spaces for small items and a USB port 

at the back.

يتسم الكونسول األوسط بأماكن لتخزين 
المقتنيات الصغيرة ومقبس USB في الخلف.

Sunshades block direct sunlight and 
offer comfort for the passengers.

تقوم المظالت الشمسية بحجب أشعة 
الشمس المباشرة إلضفاء الراحة على الركاب.

Reading lamps and illumination 
lamps create a comfortable cabin 

environment.

تعمل مصابيح القراءة واإلنارة الداخلية على 
جعل البيئة مريحة في المقصورة.

The expansive instrument panel features metallic 
ornamentation on the air conditioner registers 
plus woodgrain ornamentation in multiple areas, 
including the steering wheel and front of the 
passenger seat, to give a high-quality impression. 

تمتاز لوحة العدادات الواسعة بزخارفها المعدنية الجميلة 
حول فتحات التكييف، باإلضافة إلى النقشات الخشبية في 

العديد من المناطق، بما فيها المقود وأمام مقعد الركاب 
لتعكس مظاهر الجودة بأجمل صورها.



GRANVIA adopts the 
innovative integrated active 

safety features known 
as Toyota Safety Sense 

to provide multi-faceted 
support for the driver’s and 

passengers’ safety.

تحتض سيارة غرانفيا باقة مبتكرة 
وفعالة من مزايا السالمة المتكاملة 

Toyota Safety Sense لحماية 
السائق والركاب على السواء.  

PRE-COLLISION SYSTEM
Detects vehicles on the road ahead by using millimetre-wave 

radar and camera sensors and applies the brakes to help 
minimize collision damage.

نظام األمان قبل االصطدام 
يقوم هذا النظام برصد المركبات في األمام باستخدام رادار األمواج المليمترية 
وحساسات الكاميرا وتفعيل الفرامل للمساعدة على تخفيض األضرار.الناتجة عن 
الحوادث إلى حدها األدنى.

نظام الضوء العالي األوتوماتيكي
يقوم برصد ضوء المركبات المواجهة للسيارة وتعديل ضوء المصابيح األمامية 
أوتوماتيكيًا إلى المنخفض أو العالي.

AUTOMATIC HIGH BEAM 
Detects the light vehicles ahead and automatically adjusts the 

headlamps to low or high beam.

نظام التنبيه عند الخروج عــن الـمـسـار
يقوم النظام التنبيه برصد الخطوط البيضاء على الطريق عبر الكاميرا. وهو يساعد 
على منع التغيير غير المقصود للمسار من خالل تنبيه السائق بإطالق صافرة 
وضوء تحذيري، إضافة إلى اهتزاز المقود.

LANE DEPARTURE ALERT 
Detects white lane division lines on the road with a camera. In the 

event of a possible lane departure, LDA helps prevent unintentional 
lane changes by warning the driver with a buzzer and indicator plus 

steering wheel vibration.

مثبت سرعة قابل للتكيف
يقوم بتثبيت سرعة السيارة فيما يحافظ على مسافة ثابتة بين السيارة والمركبة 
التي أمامها )يعمل في السرعات العالية فقط(.

ADAPTIVE CRUISER CONTROL 
Maintains a constant vehicle speed while automatically keeping a fixed 

distance from the preceding vehicle (Operates at high speeds only).

A SUITE OF ADVANCED 
SAFETY FEATURES

Active safety that’s a step above the rest, plus passive safety that 
helps minimise possible damage. Equipped with advanced technology 
that provides security and peace of mind to passengers. 

باقة من مزايا األمان المتقدمة

 تتصدر أنظمة األمان الفعالة قائمة أولويات هذه السيارة لتساعد 
 على تخفيف األضرار عند التعرض للحوادث إلى الحد األدنى. وقد جهزت السيارة

تقنية متقدمة توفر للركاب السالمة واإلحساس باالطمئنان أثناء الرحلة. 

DRIVE-START CONTROL
Prevents sudden starts and acceleration when changing gears, 

helping to minimize possible damage.

نظام التحكم باالنطالق 
يمنع من االندفاع والتسارع المفاجئين عند تغيير تروس السرعة، ما يسهم في 
تخفيض نسبة األضرار عند التعرض للحوادث إلى الحد األدنى.

نظام التحذير عند الرجوع للخلف
يقوم نظام التحذير عند الرجوع للخلف برصد المركبات القادمة في المناطق التي 
يصعب رؤيتها خلف السيارة عند الرجوع للخلف.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT
The RCTA detects approaching vehicles in hard-to-see areas behind 

the vehicle when backing up.

مرآة رقمية للرؤية الخلفية
في وضعية المرآة الرقمية، يتم عرض الصور الملتقطة من قبل الكاميرا الخلفية 
في مرآة الرؤية الخلفية، ما يتيح للسائق االطالع على المنظر الخلفي دون أن تحجب 
مساند الرأس في المقاعد الخلفية والركاب الرؤية عنه. 

DIGITAL REAR VIEW MIRROR
In digital mirror mode, images captured by the rear camera  

are displayed in the rear-view mirror. This allows the driver to  
check the rearward view without obstruction by rear-seat  

headrests and passengers. 

شاشة للرؤية البانورامية 
تقوم الرؤية البانورامية بعرض المنظر العلوي للسيارة لتساعدك على مراقبة 
محيط السيارة الذي يصعب رؤيته مباشرة. 

PANORAMIC VIEW MONITOR 
The panoramic view that displays an overhead view of the 

vehicle helps you confirm the periphery of the vehicle that cannot be 
directly seen. 

نظام مراقبة الزوايا غير المرئية
عند رصد سيارة في المنطقة العمياء للمرآة الخارجية أثناء تغيير المسار، يقوم 
نظام مراقبة الزوايا غير المرئية بتشغيل مؤشر المرآة لتنبيه السائق.

BLIND SPOT MONITOR
A vehicle in the outer mirror’s blind spot during lane-changing turns 

the BSM’s mirror indicator on the alert the driver.

الوسائد الهوائية
تم تزويد السيارة بتسع وسائد هوائية SRS، تشمل وسائد هوائية للسائق وراكب 
المقعد األمامي، وسادة هوائية على مستوى ركبة السائق، وسائد هوائية 
أمامية جانبية ووسائد هوائية ستائرية واقية أمامية وخلفية.

AIRBAGS
Nine SRS airbags are available, including driver and front-seat 

passenger airbags, a driver knee airbag, front side airbags, and front 
and rear curtain-shield airbags. 

ENGINE LINE-UP
The 7GR-FKS engine adopts D-4S, Dual VVT-i 

(intake:VVT-iW) and other technologies to help 
simultaneously achieve excellent fuel economy 

and quietness. 

 المحرك 
 VVT-I 4، وميزةS-D 7 بتقنيةGR-FKS يتسم محرك
 المزدوجة )جانب إدخال الهواء: VVT-iW( إلى جانب
 التقنيات األخرى لتخفيض استهالك الوقود وإضفاء

الهدوء في المقصورة. 

نظام التعليق/ الفرامل
تم تزويد السيارة بنظام التعليق ماك فيرسون األمامي ذي 
القوائم االنضغاطية مع نظام تعليق خلفي ذي وصالت 
أربع لولبية يعززان من التحكم بالثبات على نحو ممتاز لتغمر 
ركابها بأجواء الهدوء والراحة الالمتناهية أثناء الرحلة. كما تم 
تجهيزها بفرامل قرصية أمامية وخلفية لتعزيز قوة الفرملة.

SUSPENSION / BRAKES
MacPherson strut suspension is adopted for the 

front and a -4link coil suspension for the rear, 
enhancing excellent handling stability as well as a 

quiet and superbly comfortable ride. The adoption 
of disc brakes for the front and rear yields excellent 

braking force.

ناقل حركة SUPER ECT بست سرعات
يوفر ناقل الحركة Super ECT )ناقل حركة بتحكم كهربائي( 
ذي الست سرعات منتهى السالسة واالحترافية أثناء نقل 
السرعة، ما يوفر توازنًا كبيرًا ما بين الكفاءة العالية في 
استهالك الوقود وأداء المحرك. كما تتيح لك ميزة التحكم 
بنقل السرعة المتتابع أيضًا اختبار متعة القيادة اليدوية.

6-SPEED SUPER ECT
The 6-speed Super ECT (Electronically 

Controlled Transmission) delivers smooth, expert 
shifting that balances high fuel efficiency and 

engine performance. Sequential shift control also 
lets you experience the joy of manual driving. 

7GR-FKS
277.6 HP / 6000 RPM

35.8 KG-M / 4600 RPM

COMMITTED TO POWER AND  
COMFORT ON ANY ROAD

The reliable engine line-up and high-quality suspension with optimal tuning ensures comfortable,  
quiet rides with a sense of security wherever you travel.

دع القوة والراحة ترافقانك في أي طريق

يعمل كل من المحرك الجبار ونظام التعليق القوي بتناغم مثالي لمنح الركاب الراحة والهدوء واإلحساس باألمان في كل رحلة.



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
امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك

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

المرونة والراحة
 نحن بجانبك أينما كنت. قم بصيانة سيارتك تويوتا 

في أي من مراكزنا اإلثني عشر الحديثة حول اإلمارات.

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

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.



Specifications المــواصـفــات

Black Luxury Pearl Toning 
(2QD)

أسـود  أبـيـض لـؤلـؤي فـاخـر
)2QD(

Grey Metallic (1G3) Silver Metallic (1E7)(1G3) رمادي المع (1E7) فـــضــي المــــع

White Pearl Crystal 
Shine (070)

أبيض لؤلؤي بلمعة 
كريستالية (070)

Exterior colours األلــوان الـخــارجـيـة Interior colours األلـوان الـداخـلـيـة

Dimensions األبـــعــــاد

Key: = Standard / - =NA/ * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / - = ال ينطبق/ =* إكسسوارات محلية معتمدة

SEAT COVER MATERIALS
مـــادة غــطــاء الــمــقـــاعـــد الــزخــرفــة الــداخــلــيــة

خشـب خـامي
Woodgrain

جـلـد )مـبـّطـن(

أسـود
BlackNeutral beige

بـيـــج مـعـتـدل

Leather (quilted)

INTERIORS ORNAMENTATION

GRANVIA PREMIUM جـلـد غـرانـفـيـا الـفـاخـر

SEAT COVER MATERIALS
مـــادة غــطــاء الــمــقـــاعـــد الــزخــرفــة الــداخــلــيــة

INTERIORS ORNAMENTATION

أسـود المـع
Black MetallicNeutral beige

بـيـــج مـعـتـدل

Leather

أسـود
Black

أسـود

Blackأسـود

Fabric

GRANVIA جـلـد غـرانـفـيـا
TECHNICAL FEATURES SE PREMIUM المزايا التقنية
ENGINE 3.5L, V6, 24 VALVE DOHC, VVT-i المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 277 HP/6000 RPM قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/RPM) 35.8 KG-M/ 4600 RPM عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
FUEL EFFICIENCY 9.1 KM/L كفاءة استهالك الوقود
EMISSIONS CERTIFICATION EURO-IV شهادة االنبعاثات
TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل   الحركة
FRONT SUSPENSION MCPHERSON STRUT SUSPENSION نظام تعليق أمامي
REAR SUSPENSION 4-LINK COIL SPRING SUSPENSION SYSTEM نظام تعليق خلفي
TYRE SIZE 235/60R17 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 5,300 x W 1,970 x H 1,990 األبعاد )ملم(
WHEELBASE (MM) 3210 قاعدة العجالت
GROSS WEIGHT (KG) 3240 الوزن اإلجمالي )كغ(
FUEL TANK CAPACITY 65 LITRES سعة خزان الوقود
SEATING CAPACITY 6 عدد المقاعد
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
AUTO AIR CONDITIONING FRONT & REAR • • مكيف هواء أتوماتيكي
SEATS MATERIAL LEATHER QUILTED LEATHER المادة المصنوعة منها المقاعد
STEERING COLUMN MANUAL TILT & TELESCOPIC • • عمود المقود يدوي قابل لإلمالة وتلسكوبي

STEERING WHEEL 4-SPOKE LEATHER AND WOOD 4-SPOKE LEATHER AND 
WOOD WITH VIBRATION مقود كهربائي

STEERING WHEEL CONTROLS: (AUDIO/ 
TELEPHONE/CRUISE CONTROL) • WITH LANE DEPARTURE ALERT 

& ADAPTIVE CRUISE CONTROL أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الهاتف/ مثبت السرعة

REAR LUXURY CAPTAIN SEATS • POWER RECLINE WITH OTTOMAN مقاعد خلفية فاخرة
CENTRAL & POWER DOOR LOCKING • • قفل مركزي وكهربائي لألبواب
POWER WINDOWS FRONT DRIVER & PASSENGER نوافذ كهربائية
SUN SHADES - REAR WINDOWS • • ستائر شمسية للنوافذ الخلفية
EASY SLIDE SIDE DOOR OPEN & CLOSE • • فتح وإغالق الباب المنزلق بسهولة
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

7" DISPLAY AUDIO: (AM/FM/CD/DVD/AUX/USB/BLUETOOTH) • WITH AVN ９نظام صوتي مع شاشة 7 بوصة: )راديو AM/ FM/ مشغلCD/ مشغل DVD/ مخرج صوتي 
إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث(

NUMBER OF SPEAKERS 6 12 عدد السماعات 
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
FRONT GRILLE CHROME • • شبك أمامي كرومي
DOOR HANDLES CHROME • • مقابض كرومية لألبواب
BACK CARGO DOOR - LIFT UP TYPE • • باب خلفي لألمتعة يفتح لألعلى
LED HEADLAMPS • • LED مصابيح أمامية
17"ALLOY WHEELS • • عجالت ألومنيوم 17 بوصة
HIGH MOUNT STOP LAMP • • مصباح للتوقف مثبت باألعلى
REAR WINDOW WIPER • • مّساحة على الزجاج الخلفي
REAR WINDOW DEFOGGER • • مزيل ضباب الزجاج الخلفي
SAFETY FEATURES مزايا األمان
TOYOTA SAFETY SENSE • Toyota Safety Sense نظام
LANE DEPARTURE ALERT • نظام تحذيري عند تغيير المسار
BLIND SPOT MONITOR • نظام مراقبة الزوايا غير المرئية
ADAPTIVE CRUISER CONTROL • مثبت سرعة قابل للتكيف
CLEARANCE & BACK SONAR • • حساسات سونار جانبية وخلفية الستشعار المسافة
BACK MONITOR • W/PANORAMIC VIEW MONITOR نظام الرؤية الخلفية
DUAL FRONT AIRBAGS w/DRIVER KNEE • • وسائد هوائية مزدوجة أمامية/ على مستوى ركبة السائق
CURTAIN SHIELD AIR BAGS - FRONT & REAR • • وسائد هوائية ستائرية واقية )للمقاعد األمامية والخلفية(
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
BRAKE ASSIST (BA) • • )BA( نظام الفرملة المساعد
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
TRACTION CONTROL (TRC) • • )TRC( نظام التحكم بالجر
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) • • )ESS( إشارة للفرملة الطارئة
TYRE INFLATION PRESSURE WARNING (TIPW) • • )TIPW( نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات
REAR FOG LAMPS • • مصابيح خلفية للضباب

جـلـد


