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Taming Every Corner of the Globe for Over 60 Years
The legendary Land Cruiser has been a leader in 4WD performance and reliability for over 60 years. It has become an integral part of 
people’s lives in virtually every land, and can be found cruising on roads in every corner of the globe. Now reborn to meet the future, 
with added ruggedness and power, the next-generation King of 4WD features a host of new innovations to extend its mastery over  

the toughest terrains.

تشق طريقها أينما حلت في أرجاء األرض على مدى أكثر من 60 عامًا
 الندكروزر .. أسطورة تربعت على مدى أكثر من 60 عامًا على رأس قائمة سيارات الدفع الرباعي بأدائها وقوة تحملها، ولتصبح جزءًا ال يتجزأ من حياة الناس 

وضيفًا ال يغادر الطرقات في كل بقعة من بقاع العالم. وها هي اليوم تعلن عن ميالد جيل جديد من ملوك الدفع الرباعي، جيل يعكس في كل تفاصيله آفاق 
المستقبل بقوته وبأسه، حامالً في طياته أحدث االبتكارات ليثبت مجددًا قدرته على ترويض أقسى التضاريس.
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FOLLOW THE ‘LAND CRUISER WAY’
TO 4WD SUPREMACY

اتبع طريق الندكروزر العتالء عرش ملوك الدفع الرباعي



Assertion of Individuality
What you see is precisely what you get. The boldly stylish front-end 
firmly establishes this 4WD’s steadfast, regal presence.

طراز يتمحور حول الفردية
كل ما تراه تدركه أمامك بكل تفاصيله.

ازدانت مقدمة السيارة أناقة وتميزًا لترسخ ذاك الحضور الملكي لرائدة الدفع الرباعي.



Heart of Dignity
The Land Cruiser speaks volumes on stability and power. Drivers will be gratified 
by the dynamic handling and comfortable ride.

وقار ال يشق له غبار
لطالما تميزت سيارة الندكروزر بثباتها وقوتها. وأدهشت من يقودها بديناميكيتها وركوبها المريح.



     3UR - FE5.7    لتر   طراز     V8 محرك   بنزين
 سواء   كنت   ترى   أن   في   القوة   تحكم   أو   في   التحكم   قوة، ستجد

5.7  لتر. فهو   يتسم   بأربعة   DOHC   V8      كال   المفهومين   في   محرك
 صمامات   في   كل   أسطوانة   وبخاصية   VVT -i   المزدوجة،   إذ   يوفر  

 هذا   المحرك   الجبار   أداًء   هائالً    مع   كفاءة   عالية   في   استهالك  
 الوقود  . كما   يضفي   الراحة   المطلقة   أثناء   الرحلة   والقيادة
الممتعة   بفضل   خاصية   الكتم   الشديد   للضجيج   واالهتزاز . 

The dual fuel tank system automatically transfers fuel 
from the sub-tank to the main tank to greatly extend 
the Land Cruiser’s range.

8-speed Super ECT
The newly developed 8-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.
*On 3UR-FE engine models

يعمل نظام خزان الوقود المزدوج على نقل الوقود تلقائيًا من 
الخزان الفرعي إلى الرئيسي ليزيد من طول المسافات المقطوعة 

في سيارة الندكروزر.

 Super ECT ناقل حركة
بثمان سرعات

تم تطوير ناقل الحركة Super ECT )ناقل حركة بتحكم 
إلكتروني( بثمان سرعات ليضفي منتهى السالسة 

واالحترافية أثناء التنقل بين السرعات، ما يوفر توازنًا عاليًا 
ما بين استهالك الوقود وأداء المحرك. كما تتيح لك ميزة 

التحكم بنقل السرعة المتتابع أيضًا اختبار متعة القيادة 
اليدوية.

3UR-FE على موديالت محرك*

4.0L V6 Gasoline Engine 1GR-FE
Also featuring Dual VVT-I, the 4.0-liter V6 produces 
exceptional power at all rpms and in all situations, 
and achieves excellent fuel efficiency and reduced 
emissions.

1GR-FE 4.0 لتر طراز V6 محرك بنزين
يتسم محرك V6 سعة 4 لتر أيضًا بخاصية VVT-i المزدوجة، ما 
يمكنه من توليد قوة استثنائية في كافة دورات المحرك ومهما 

كانت األحوال، كما يوفر كفاءة ممتازة في استهالك  الوقود 
وتخفيض االنبعاثات.

4.6L V8 Gasoline Engine 1UR-FE
Offering outstanding power across the entire 
speed range, the 4.6-liter V8 engine with Dual 
VVT-I boosts fuel efficiency and reduces exhaust 
emissions. Friction has also been reduced 
throughout the engine.

1UR-FE 4.6 لتر طراز V8 محرك بنزين
يوفر محرك V8 سعة 4.6 لتر قوة جبارة في كافة السرعات. 
وهو يعزز من كفاءة استهالك الوقود ويقلل من انبعاثات 

العادم. كما تم تقليل االحتكاك في جميع أجزاء المحرك.

5.7L V8 Gasoline Engine 3UR-FE
Whether you believe power is control or control is 
power, both concepts are realized in the 5.7-liter 
DOHC V8. Boasting four valves per cylinder and 
advanced Dual VVT-i, this massively powerful engine 
delivers awesome performance with surprising fuel 
efficiency. Ride comfort and drivability benefit from 
extensive noise and vibration suppression.

نـبـع ال يـنـضـب مـن 
الــطـاقـة الـمـطـلـقـة

سّيطر على قوة المحرك من خالل ناقل الحركة المطور 
خصيصًا لذلك، عالوة على أنظمة الدفع الرباعي األكثر 

تطورًا في العالم وبأقل أضرار على البيئة.

A Boundless Source 
of Pure Energy
Harness the engine power with a specially 
developed transmission plus – the world’s most 
advanced 4WD systems – and with minimal 
impact on the environment.



All-terrain Performance 
Defines “King 4WD”
Proven in the world’s most grueling driving conditions, Land Cruiser’s 
advanced technologies let you explore with the confidence and 
satisfaction that no other vehicle can match.

Full-time 4WD System
TORSEN® LSD* in the center differential instantly optimizes front/rear torque distribution, 
regardless of straights, corners or slippery surfaces, effectively maintaining vehicle stability in a wide 
variety of driving conditions.
*TORSEN® LSD is a registered trademark of JTEKT Corporation.

Multi-terrain Monitor
Four cameras mounted on the front, rear and sides of the vehicle enable the Multi-terrain Monitor to display 
external views of the front (forward view), rear (rear view), left side (left view) and right side (right view) as 
well as the front tires and under the vehicle (under vehicle terrain view)*1. The system supports the driver 
by enabling views where surrounding conditions make it difficult to see the terrain directly, such as when 
cresting a hill or driving on extremely uneven ground. The Multi-terrain Monitor can also display a panoramic 
view*2 of the vehicle that appears as if looking down from directly above. This helps enhance convenience 
during parking and other maneuvers by giving the driver a bird’s-eye-view of the entire vehicle.
*1: In L4 mode, an image captured approximately three meters ahead of the front camera is displayed, and lines indicating current vehicle location and tire 

locations are superimposed on the displayed image.

*2:  Available only in H4 mode.

Multi-terrain Select (5-mode)
By choosing one of the five drive modes offered 
by a dial-type switch, this revolutionary system 
supports the optimum traction you need to 
handle a wide range of road surfaces. In addition, 
when Crawl Control is active, AUTO mode is 
automatically selected and Active Traction 
Control (A-TRAC) matched to the pre-set vehicle 
speed is activated to help drivers of all levels 
enjoy secure, sure-footed control when traveling 
over rough terrain.

ملك الدفع الرباعي ال يهاب 
أقسى التضاريس

لقد أثبتت تقنيات النذكروزر المتطورة جدارتها في أشد 
وأقسى ظروف القيادة لتزرع في نفسك منتهى الرضا 

والثقة بأنك تقود سيارة متفردة ال يجاريها أحد. 

1VD-FTV 4.5 لتر طراز V8 محرك ديزل
يقوم الترس التفاضلي محدود االنزالق طراز TORSEN® LSD*في الترس التفاضلي المركزي على الفور بتحسين توزيع عزم 

الدوران األمامي والخلفي على جميع أسطح الطرقات سواء المستوية أو المتعرجة أو المنزلقة، محافظًا بذلك على ثبات المركبة في 
عدد كبير من ظروف القيادة.

.JTEKT Corporation عالمة مسجلة لصالح شركة TORSEN® LSD *

نظام عرض أنماط التضاريس المتعددة
تم تزويد السيارة بأربع كاميرات في األمام والخلف وعلى الجوانب، ما يتيح لشاشة أنماط التضاريس المتعددة عرض التضاريس 
الخارجية في األمام )رؤية األمام(، الخلف )رؤية الخلف(، الجهة اليسرى )رؤية اليسار( والجهة اليمنى )رؤية اليمين(، باإلضافة إلى 

اإلطارات األمامية وتحت المركبة )رؤية األرض تحت السيارة(*1. ويعمل النظام على مساعدة السائق لمشاهدة األماكن التي 
يصعب عليه رؤيتها مباشرة بسبب الظروف المحيطة، مثل الصعود على تل أو قيادة السيارة على أرض غير مستوية على اإلطالق. 

 كما يمكن لشاشة أنماط التضاريس المتعددة أيضًا عرض رؤية بانورامية*2 للمركبة لتبدو كأن السائق ينظر إليها من األعلى،
ما يضفي المزيد من الراحة والسهولة أثناء ركن السيارة وغيرها من المناورات من خالل منح السائق رؤية علوية لكامل السيارة.

في وضعية L4، يتم عرض صورة مأخوذة من مسافة ثالثة أمتار أمام الكاميرا األمامية، حيث تظهر في الصورة خطوط تبين موقع السيارة الحالي ومواقع اإلطارات.  :1*

متوفر في وضعية H4 فقط.  :2*

اختيار نمط التضاريس المتعددة )5 وضعيات(
عند اختيارك إحدى الوضعيات الخمس للقيادة عن طريق 

المفتاح القرصي، يعمل هذا النظام على توفير نظام الجر 
األمثل الذي تحتاجه للتعامل مع مجموعة واسعة من أسطح 

الطرقات. وعند تشغيل نظام التحكم بالزحف، يتم آليًا اختيار 
 )A-TRAC( الوضعية التلقائية ونظام التحكم بالجر الفعال
ليتوافق مع سرعة السيارة المضبوطة مسبقًا لمساعدة 

السائقين أيًا كان مستوى إتقانهم للقيادة على السيطرة بثقة 
على المركبة عند القيادة على التضاريس الوعرة.

REAR SLIP
منزلقة من الخلف

DECELERATION ACCELERATION
تباطؤ تسارع

CORNER

DECELERATION ACCELERATION
تباطؤ تسارع

متعرجة
STRAIGHT

DECELERATION ACCELERATION
تباطؤ تسارع

مستوية



32˚25˚24˚45˚44˚640mm 700mm

Crawl Control with 
Turn Assist Function
Crawl Control helps provide optimal throttle and brake control, 
maintaining a constant low speed to support safe, sure driving  
on sand, dirt, rock, snow, mud, steep grades, or other surfaces that 
require fine accelerator control. Five speeds are offered, with fully 
automatic throttle and brake control that helps you to concentrate 
on steering the vehicle. The Turn Assist function helps the driver 
smoothly execute turns that would otherwise require multiple 
steering adjustments by helping to ensure steering response when 
traveling at a fixed speed.

4-Wheel Active Height 
Control Suspension 
& Adaptive Variable 
Suspension System
The Land Cruiser automatically 
controls the vehicle’s height 
depending on the situation, it 
also lets you adjust the height 
by choosing one of three modes. 
Additionally, AVS (Adaptive 
Variable Suspension) controls 
damping force efficiently in all  
road conditions.

Off-road driving
KDSS helps keep all tires firmly in contact with 
the ground even when traveling over rocks and 
other demanding surfaces, helping you enjoy 
a safe, stable ride with excellent traction for 
superior rough-terrain drivability and control.

On-road driving
KDSS helps suppress body roll, supporting 
superior steering stability and a steady ride 
when cornering. This realizes a sufficiently 
comfortable ride.

Kinetic Dynamic Suspension System
Off-road driving

Land Cruiser’s exceptional all-terrain capability realizes a smooth and comfortable driving experience. Hill-start Assist Control

With Control

Without Control

نظام التحكم بالزحف مع خاصية 
المساعدة على االنعطاف

يتيح لك نظام التحكم بالزحف التحكم بدواسة الوقود والفرامل وبالتالي الحفاظ 
على السرعة المنخفضة بثبات لضمان القيادة اآلمنة والقوية على الرمال 

واألوساخ والصخور والثلوج والوحل والمنحدرات أو األسطح األخرى التي تتطلب 
منك تحكمًا دقيقًا في دواسة الوقود. وتتوفر خمس سرعات مع تحكم تلقائي 

تام بدواسة الوقود والفرامل، ما يساعدك في التركيز على توجيه السيارة. كما 
توفر خاصية المساعدة على االنعطاف للسائق خوض المنعطفات بسالسة 

والتي تتطلب منك تعديل المقود على نحو متعدد لضمان استجابة المقود عند 
القيادة بسرعة ثابتة.

Drive Mode Select
A drive mode select switch heightens driving 
pleasure by allowing you to quickly select any of 
five driving modes, including ECO and SPORTS 
S+, to match driving conditions or your mood.

اختيار وضعيات القيادة
يضفي مفتاح وضعية القيادة المزيد من المتعة أثناء 

القيادة فهو يتيح لك اختيار إحدى وضعيات القيادة الخمس 
والتي تشمل القيادة االقتصادية والرياضية +S حسب ما 

يناسب مزاجك أو حالة القيادة التي تحتاجها.

القيادة على الطرقات الوعرة
يساعد نظام التعليق الحركي الديناميكي في إبقاء كافة 
اإلطارات في تماس مع األرض حتى عند القيادة فوق 

الطرق الصخرية والقاسية، لتنعم برحلة آمنة وقيادة ثابتة 
مع قوة جر ممتازة لتأمين التحكم والقيادة على أقسى 

التضاريس. 

القيادة على الطرقات المعبدة
يسهم نظام التعليق الحركي الديناميكي في الحد من 

تمايل السيارة، ما يعزز من توجيهها بثبات واستقرارها 
على المنعطفات ليمنحك قيادة مريحة وممتعة.

نظام تعلیق بمنظم فعال 
الرتفاع العجالت ونظام 

تعليق متغّير ومتكّيف
تقوم الندكروزر بضبط ارتفاع السيارة 

تلقائيًا حسب الحالة، كما تتيح لك تعديل 
االرتفاع بثالث وضعيات. كما يقوم 

نظام التعليق AVS )نظام التعليق 
المتغير والمتكّيف( بالتحكم في قوة 

التثبيط بفعالية مهما كانت حالة الطريق.

نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات

نظام التعليق الحركي الديناميكي

تتمتع الند كروزر بقدرة استثنائية على ترويض كافة التضاريس وإضفاء الراحة والسالسة أثناء القيادة.

Turn Assist Function
خاصية المساعدة على االنعطاف

Crawl Control
نظام التحكم بالزحف

Normal Mode الوضعية العادية

بـدون سيطـرة

مع سيـطـرة 

Low Mode الوضعية المنخفضة

High Mode الوضعية المرتفعة



Total Control is at Your Command
That distinct sense of authority that pervades the spacious cockpit of the Land 
Cruiser is a product of the expansive design that seamlessly blends high quality 
and user-friendly functionality.

تحكم كامل رهن إشارتك
وما ذاك اإلحساس المتميز بالرفاهية الذي تتميز فيه مقصورة القيادة الواسعة في الندكروزر 

إال نتاج تصميم واسع يجمع ما بين رقي الجودة وبساطة الوظائف.



You Deserve the Best
Expansive space and exceptional quality are exclusive features of the 
Land Cruiser cabin. All occupants benefit equally, sharing in the comfort 
and savouring the satisfaction.

ألنك تستحق األفضل
ال شك أن الرحابة الشاسعة والجودة االستثنائية هما السمتان الحصريتان لمقصورة 

الندكروزر. حيث يتمتع جميع الركاب بالراحة ورضى النفس على حد سواء.



New Newbuck Leather “Kogane Light”
Kogane Light جلد نيوبك الجديد

Total Control is at Your Command
تـحـكـم كـامـل رهـن إشـارتـك

My Drive Telematics Companion App
My Drive Telematics Companion تطبيق

Live Traffic
معلومات حول حركة المرور الحالية

4G Sim slot + Wi-Fi Hotspot
Wi-Fi 4 + نقطة اتصالG فتحة بطاقة

Bluetooth Multipoint
بلوتوث السلكية متعددة النقاط



You Deserve the Best
Expansive space and exceptional quality are exclusive features of the 
Land Cruiser cabin. All occupants benefit equally, sharing in the comfort 
and savoring the satisfaction.

ألنك تستحق األفضل
ال شك أن الرحابة الشاسعة والجودة االستثنائية هما السمتان الحصريتان لمقصورة 

الندكروزر. حيث يتمتع جميع الركاب بالراحة ورضى النفس على حد سواء.



Take Control
This car is equipped with REMOTE ENGINE STARTER.

التحكم
هذه السيارة مزودة بجهاز 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 Telematics 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.

 MY Drive Telematics ويسمح تطبيق الهاتف الجوال من الفطيم للسيارات
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 Telematics 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.



Rear Seat Entertainment
Rear seat passengers can enjoy video 
and audio from the built-in DVD player 
or their own portable media playback 
device via large 10.1 inch monitors 
mounted on the backs of the driver’s 
and front passenger’s seatbacks.

JBL Synthesis Premium Surround Sound System
In addition to a DVD player, the JBL system features Bluetooth-compatible 

phone capability and a USB input terminal. 14 speakers are optimally 
positioned throughout the cabin to create a quality sound space.

* JBL Synthesis is a trademark of Harman International Industries, Incorporated.
* Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Inspire the Time of Your Life
The Land Cruiser sets new 4WD standards in cabin comfort, with top-flight 
amenities that include an advanced air conditioning system and genuinely 
comfortable, easily configurable seating throughout.

دع اإللهام يحيط زمانك
ها هي الندكروزر تضع معايير جديدة لسيارات الدفع الرباعي بمقصورتها المريحة ووسائل 

 رفاهيتها الراقية التي تشمل نظام التكييف الهوائي المتطور والمقاعد المريحة القابلة للضبط 
في كل األرجاء.

Air Conditioning
The world’s most advanced air conditioning 
system features 4-zone front/rear right/left 
independent temperature control, while up to 28 
outlets ensure a comfortable cabin environment 
for all occupants in all driving conditions.

نظام التكييف الهوائي
يعتبر أكثر نظام تكييف هوائي متطور في العالم، فهو يمتاز 

بخاصية التحكم في أربع مناطق من جهة األمام والخلف 
واليمين واليسار، ناهيك عن 28 فتحة تكييف لتأمين األجواء 

المريحة في المقصورة لجميع الركاب في شتى الظروف.

مقاعد بنظام تهوية
يعمل نظام التهوية على تقليل شدة الحرارة والشعور 

بلزوجة الجو الذي ينتابك عند الجلوس على المقاعد 
الجلدية ليعزز إحساسك بالراحة.

Ventilated Seats
Ventilated seats in the 
front reduce the warm, 
sticky feel of leather 
seats, for enhanced 
seating comfort.

نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية
يمكن للجالسين في المقاعد الخلفية االستمتاع 

بمشاهدة األفالم والموسيقى من خالل 
مشغل أقراص DVD أو جهاز تشغيل الوسائط 

المحمول الخاص بهم من خالل شاشتين 
10.1 بوصة تم تثبيتهما خلف مقعدي السائق 

والراكب األمامي.

باب خلفي كهربائي
يتم فتح وإغالق باب مؤخرة السيارة المقاوم لالحتباس باستخدام المفتاح الالسلكي 

إضافة إلى مفتاح موجود على لوحة العدادات. كما یمكن فتح الباب بالضغط على 
المفتاح الموجود خارج باب المؤخرة وإغالقه بالضغط على مفتاح اإلغالق في الجهة 

الداخلية للباب، ما يوفر المزيد من السالمة والراحة.

Electrically Powered Back Door
The jam-proof back door opens and closes using the wireless key as 
well as a switch on the instrument panel. It also opens by pressing 
an opener switch located on the outside of the back door, and closes 
by pressing a close switch located on the inside of the door. This 
contributes to both safety and convenience.

 نظام اإلحاطة الصوتية
JBL Synthesis الراقي  
 يشمل نظام JBL الصوتي مشغل
DVD وخاصية الربط الهاتفي تقنية 

 Bluetooth ومدخل USB. كما تم تزويده
بـ 14 مكبرًا صوتيًا منتشر بشكل مثالي في 

كافة أرجاء المقصورة لتضفي جودة صوتية 
عالية المستوى.

* JBL Synthesis هي ماركة مسجلة لصالح شركة هارمن للصناعات الدولية.
* Bluetooth هي ماركة مسجلة لصالح شركة بلوتوث إس آي جي.



System detection area

Area visible in outer mirror

Emergency Brake Signal
An emergency braking signal 
automatically flashes the hazard lamps 
during emergency braking to alert 
following drivers.

SRS Airbags
Best-in-class collision protection for cabin occupants 
comprises Supplemental Restraint System dual-stage 
driver airbag/front passenger airbag, along with 
available knee airbags for the driver and front-seat 
passenger, and SRS side and curtain-shield airbags for 
1st- and 2nd-row outer-seat occupants.

Pre-Crash Safety and Dynamic Radar  
Cruise Control (with Brake Controller)*
When Pre-Crash Safety determines that the possibility of a frontal collision is high 
due to sensor detection of an obstacle on the road ahead, the system alerts the driver 
by beeping and displaying a warning message. If the driver performs emergency 
braking, Pre-Crash Brake Assist is activated to bolster braking force. When the system 
determines that a collision is imminent, Pre-Crash Brakes operate to reduce the speed 
of collision. Dynamic Radar Cruise Control detects a vehicle ahead via millimeter-wave 
radar and monocular camera, and by adjusting speed within a preset range depending 
on the speed of the preceding vehicle, helps maintain a safe distance while ensuring 
follow-up and deceleration cruising. This greatly reduces driver stress during highway 
driving and similar circumstances.
* May not be used depending on road, vehicle and weather conditions. 

Large 18-inch disc 
brakes provide solid 
braking performance.

Innovative yet Fundamental – 
the Spirit of Safety
Occupant safety in the Land Cruiser is crucial and comprehensive, with innovative 
technologies that assure relaxing confidence and peace of mind.

أرقى سبل األمان األساسية بروح ابتكارية 
تم تزويد الندكروزر بأرقى سبل السالمة الشاملة والتي تتمثل بأحدث التقنيات المبتكرة التي تضفي 

على السائق والركاب اإلحساس باالطمئنان وراحة البال.

 نظام األمان قبل االصطدام ومثبت السرعة
الراداري الديناميكي )مع نظام التحكم بالفرامل(*

حين يتنبأ نظام األمان قبل االصطدام بإمكانية التعرض لتصادم أمامي نتيجة رصد الحساس لعائق على 
الطريق أمام السيارة، يقوم النظام بتنبيه السائق من خالل إصدار صفير وعرض رسالة تحذيرية. فإن قام 

السائق بالضغط المفاجئ على الفرامل، يتم تفعيل النظام المساعد للفرملة قبل التصادم لتعزيز قوة 
الفرامل. لكن إذا تنبأ النظام بالتعرض لحادث وشيك، حينها تقوم فرامل ما قبل التصادم بالعمل لتخفيف 

سرعة التصادم. أما مثبت السرعة الراداري الديناميكي فيقوم برصد المركبات أمام السيارة باستخدام 
رادار الموجات المليمترية والكاميرا األحادية، كما يساعد في المحافظة على مسافة آمنة من خالل ضبط 

السرعة ضمن نطاق مبرمج مسبقًا حسب سرعة المركبة التي في األمام مع ضمان متابعة المركبة 
سيرها وعند تخفيف سرعتها، ما يقلل من توتر السائق على الطرقات السريعة والظروف المماثلة.

*قد ال يتم استخدامه حسب الطريق والمركبة واألحوال الجوية.

SRS الوسائد الهوائية
 يضم نظام الحماية من التصادم لركاب المقصورة األفضل 

 من نوعه وسائد هوائية مزدوجة بنظام تقييد الحركة التكميلي 
 لكل من السائق والراكب األمامي، باإلضافة إلى وسائد هوائية 

 SRS على مستوى الركبة للسائق والراكب األمامي ووسائد هوائية
جانبية وستائرية لركاب المقاعد الخارجية في الصف األول والثاني. 

إشارة الفرامل الطارئة
تقوم إشارة الفرامل الطارئة تلقائيًا بتفعيل 
وميض أضواء الخطر عند الفرملة المفاجئة 
لتنبيه سائقي المركبات األخرى خلف السيارة.

فرامل قرصية كبيرة 
قياس 18 بوصة، توفر 

أداًء محكمًا للفرامل.

Lane Departure Alert
Lane Departure Alert detects white lane division lines on the road 
with a camera. It helps prevent unintentional lane changes by 
warning the driver with a buzzer and alert lamp when the car begins 
to leave its lane without turn signal activation from the driver. In 
addition, if vehicle sway is detected, the driver is encouraged to take 
a break by buzzer and alert lamp.

Automatic High Beam
Automatic High Beam detects the lights of vehicles ahead, whether 
they are traveling in the same or opposite lane, and automatically 
adjusts the headlamps to low or high beams to help ensure forward 
visibility during nighttime driving.

Blind Spot Monitor &  
Rear Cross Traffic Alert
If a vehicle is in the outer mirror’s blind spot or fast approaching in the 
adjacent lane (approximately 60 meters to the rear) when changing 
lanes, the BSM’s mirror indicator turns on to alert the driver. If the 
turn signal is then activated, the mirror indicator flashes on and 
off. Additionally, the RCTA assists safe reversing by using quasi-
millimeter-wave radars in the rear bumper to detect approaching 
vehicles in difficult-to-see areas behind the vehicle. When an 
approaching vehicle is detected, the system alerts the driver using a 
buzzer and flashing indicators in the relevant outer mirror.
* The Blind Spot Monitor System does not judge the advisability of changing lanes or reversing; 
its purpose is to provide the driver with information.  
Be sure to confirm conditions by also looking to the rear.

نظام التنبيه عند الخروج عن المسار
يقوم نظام التنبيه عند الخروج عن المسار برصد الخطوط البيضاء على الطريق 

عبر الكاميرا. وهو يساعد على منع التغيير غير المقصود للمسار من خالل تنبيه 
السائق بإصدار صافرة وضوء تحذيري حالما تبدأ المركبة بالخروج عن خط المسار 

دون استخدام السائق إلشارات االنعطاف. وفي حال تم رصد حالة عدم استقرار 
وتأرجح في المركبة، يتم توصية السائق بأخذ قسط من الراحة من خالل إصدار طنين 

أو ضوء تحذيري.

األضواء األتوماتيكية العالية
تقوم األضواء األتوماتيكية العالية برصد أضواء المركبات التي تسير أمامك في 

نفس أو عكس المسار، وتقوم بتعديل المصابيح األمامية تلقائيًا إلى الضوء 
العالي أو المنخفض لتحسين الرؤية أثناء القيادة في الليل.

 نظام مراقبة الزوايا غير المرئية
والتحذير عند الرجوع للخلف

عند رصد سيارة في المنطقة العمياء للمرآة الخارجية أو اقتراب مركبة بسرعة 
في المسار المجاور )حوالي 60 مترًا من الخلف( أثناء تغيير المسار، يقوم نظام 

مراقبة الزوايا غير المرئية بتشغيل مؤشر المرآة لتنبيه السائق. وفي حال تم تشغيل 
إشارات االنعطاف، يقوم مؤشر المرآة بالوميض. أما نظام التحذير عند الرجوع 

للخلف فيساعد على الرجوع إلى الخلف بأمان باستخدام رادارات شبه مليمترية في 
المصد الخلفي لرصد اقتراب المركبات في األماكن التي يصعب رؤيتها خلف المركبة. 

وعند رصد اقتراب مركبة، يقوم النظام بتنبيه السائق بإصدار صفير وتبدأ المؤشرات 
بالوميض في المرآة الخارجية المعنية.

*نظام مراقبة الزوايا غير المرئية ال يقوم بتقييم مدى صحة تغيير المسارات أو الرجوع للخلف، فالغرض منه توفير 
المعلومات للسائق فقط. لذلك، يتعين على السائق التأكد من الحالة بالنظر أيضًا إلى الخلف.



A Symbol of Built-in Strength and Trust
Frame and body merge in an unequalled synergy of strength. The resulting union of rugged 
durability, rigid strength, and ride stability is unique among full-size 4WDs, forming the 
foundation and ensuring the continuity of the Land Cruiser legend.

Body Structure

Expanded use of high-tensile-strength steel realizes 
a lightweight yet strong body.

Rust-resistant steel sheeting helps prevent 
body corrosion and deterioration.

خير مثال للقوة والجمال 
تتضافر الحواف مع الهيكل في تناغم غير مسبوق يفيض بالقوة والصالبة. فهي تجمع بين 

المتانة وقوة االحتمال واالستقرار أثناء السير لتبرز بين نظائرها من سيارات الدفع الرباعي، 
لة ذاك األساس الذي يغذي استمرارية أسطورة الندكروزر. مشّكِ

يساعد التصفيح الفوالذي المقاوم للصدأ على منع تآكل وتلف الهيكل. يوفر الفوالذ عالي المقاومة للشد هيكالً قويًا وخفيف الوزن في آن واحد.

بـنـيـة الـهـيـكـل



Availability of features and options described herein may vary.

GXR VXR

Perfection is in the Details
Nothing’s been forgotten, inside or out, optimizing convenience and comfort for all
concerned. This is how the legend will continue to grow through the Land Cruiser.

الكمال بأدق تفاصيله 
 كاملة متكاملة، سواء من الداخل أو الخارج، تفيض بسبل الراحة واالسترخاء. فهكذا تستمر األسطورة 

وتكبر مع الندكروزر.

Front and rear clearance 
sonars

Pintle hookMulti-information display Bumper spoilersشاشة متعددة المعلومات خطاف للسحب حساسات سونار أمامية وخلفية رافعة كهربائية
الستشعار المسافة

قد يتغير مدى توفر المواصفات واالختيارات المبينة هنا.

9-inch EMVN (Electro Multi 
Vision with Navigation) 
display

Wireless chargerLED Interior Roof 
Lights*

Seat memory function أضواء LED في سقف شاحن السلكيذاكرة للمقاعد
المقصورة *

شاشة EMVN 9 بوصة 
)رؤية كهربائية متعددة مع 

نظام مالحة(

Efficient cooler box Smart KeyPower sunroof Engine start/stop button صندوق تبريد فّعالفتحة سقف كهربائيةمفتاح ذكيزر لتشغيل وإطفاء المحرك



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…

امـتـيـازات ال تـقـاوم سـتـسـعـد
قـلـبـك وسـيـارتـك

صيانة سيـــارتك لدى الفطيـــم تويوتا ســتضفي عليك 
راحـــة البال وتمنحـك أيضـًا...

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
نـحن بجانبك أينمـا كنت. قـم بصيانة سيـارتك تويوتا  فـي أي من مـراكزنا اإلثنـي 

عشر الحديثة حول اإلمارات.

قيمة أعلى عند إعادة البيع
 سجـل كامـل للصيـانـة مـن الفطيـم تويوتا سيـعـزز من قيـمـة سـيـارتـك

عنـد إعـادة بيـعهـا.

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

الضمان
حـافظ عـلى ضمـان تويوتا عـند اخـتيارك إجـراء الـصيـانة لـديـنـا.

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
عـندمـا تضع سيارتك بيـن يدي فـنيي تويوتا الـمعتمدين ستضمن استـخـدام 

قـطع غـيار تويوتا األصليـة فـقـط.



Specifications Specifications4.0 L 4.6 Lالمــواصـفــات المــواصـفــات

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

TECHNICAL FEATURES EXR GXR GT المزايا التقنية
ENGINE 4.0L, 6 CYLINDER (V6) المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 271/5600 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/RPM) 39.3/4400 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(
TRANSMISSION 6 AT ناقل   الحركة
TERRAIN 4x4 FULL-TIME نظام الدفع
TYRE SIZE 285/60 R18 285/50R20 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY (LITRE) 138 سعة خزان الوقود )لتر(
SEATING CAPACITY 8 عدد المقاعد
FUEL EFFICIENCY (KM/L) 9.2 كفاءة استهالك الوقود )كم/ لتر(
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
AUTO AIR CONDITIONING DUAL ZONE WITH REAR COOLER مكيف هواء أتوماتيكي
PUSH START BUTTON • • زر تشغيل المحرك
CRUISE CONTROL • • مثبت سرعة
CENTRE CONSOLE COOLER BOX • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
REMOTE ENGINE STARTER • •*(APP) تشغيل المحرك عن بعد
SMART KEYLESS ENTRY • • دخول ذكي بدون مفتاح
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود مزين بالخشب والجلد
STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • • أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الهاتف 
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE • TRI-DECO باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
SEAT FABRIC MOQUETTE  NEW NUBUCK نوعية قماش المقعد
DRIVER POWER SEAT • • مقعد كهربائي للسائق
PASSENGER POWER SEAT • مقعد كهربائي للراكب
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOUR TFT DISPLAY • عداد أوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة TFT قياس 4.2 بوصة
REAR DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION & FLOOR ILLUMINATION • لوحات مضاءة على عتبة األبواب الخلفية وإنارة أرضية
WIRELESS CHARGER • شاحن السلكي
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO DISPLAY (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH) 7" 10" نظام صوتي )مشغل DVD/ مقبس USB/ مخرج صوتي إضافي/ بلوتوث(
NUMBER OF SPEAKERS 6 6 عدد المكبرات الصوتية 
NAVIGATION • نظام مالحة 
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
ALLOY WHEELS 18" NEW 20" قياس عجالت األلمنيوم
SUNROOF • • فتحة سقف
INTEGRATED ROOF RAILS* • • سكك مدمجة للتحميل على السقف*
DOOR MIRRORS - POWERED/ RETRACTABLE / REVERSE AUTO TILT • • مرايا األبواب كهربائية/ قابلة للطي/ مع خاصية اإلمالة عند القيادة للخلف
LED HEADLIGHTS WITH DRLS • SMOKED HEADLAMPS )DRLs( مع مصابيح نهارية LED مصابيح أمامية
LED FRONT FOG LAMPS • • LED مصابيح ضباب أمامية
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING • • تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية
FRONT GRILLE • NEW (GT DESIGN) شبك أمامي
FRONT & REAR BUMPER SPOILERS NEW (GT DESIGN) جناح على المصد األمامي والخلفي
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS* • مصابيح أمامية LED تعمل بالتتابع*
HEADLIGHT CLEANERS • منظفات للمصابيح األمامية
ROOF SPOILER • جناح على السقف
CHROME DOOR HANDLES & BACK DOOR LICENSE GARNISH • مقابض كرومية لألبواب، إطار كرومي للوحة على الباب الخلفي
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING • عوارض كرومية جانبية للحماية 
POWERED BACK DOOR • الباب الخلفي كهربائي
SAFETY FEATURES مزايا األمان
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST (BA) • • )BA( ونظام الفرملة المساعد )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
DUAL FRONT AIRBAGS • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
REAR VIEW CAMERA* • • كاميرا للرؤية الخلفية*
FRONT & REAR PARKING SENSORS* • • حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة*
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
CRAWL CONTROL (CC) • • )CC( نظام التحكم بالزحف
SIDE & CURTAIN AIRBAG • وسائد هوائية جانبية وستائرية 

TECHNICAL FEATURES EXR GXR GT المزايا التقنية
ENGINE 4.6L, 8 CYLINDER (V8) المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 304/5500 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/RPM) 44.8/3400 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(
TRANSMISSION 6 AT ناقل   الحركة
TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع
TYRE SIZE 285/60 R18 285/50 R20 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY (LITRES) 138 سعة خزان الوقود )لتر(
SEATING CAPACITY 8 عدد المقاعد
FUEL EFFICIENCY (KM/L) 8.4 كفاءة استهالك الوقود )كم/ لتر(
INTERIOR المزايا الداخلية
AUTO AIR CONDITIONING DUAL ZONE WITH REAR COOLER مكيف هواء أتوماتيكي
PUSH START BUTTON • • زر تشغيل المحرك
CRUISE CONTROL • • مثبت سرعة
CENTRE CONSOLE COOLER BOX • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
REMOTE ENGINE STARTER • •*(APP) تشغيل المحرك عن بعد
SMART KEYLESS ENTRY • • دخول ذكي بدون مفتاح
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود مزين بالخشب والجلد
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE •  TRI-DECO باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
SEAT FABRIC MOQUETTE  NEW NUBUCK نوعية قماش المقعد
DRIVER POWER SEAT • • مقعد كهربائي للسائق
PASSENGER POWER SEAT • مقعد كهربائي للراكب
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOUR TFT DISPLAY • عداد أوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة TFT قياس 4.2 بوصة
WIRELESS CHARGER • شاحن السلكي
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH) 7" 10" نظام صوتي )مشغل DVD/ مقبس USB/ مخرج صوتي إضافي/ بلوتوث(
NUMBER OF SPEAKERS 6 6 عدد المكبرات الصوتية 
NAVIGATION • نظام مالحة 
EXTERIOR المزايا الخارجية
ALLOY WHEEL 18" NEW 20" قياس عجالت األلمنيوم
SUNROOF • • فتحة سقف
INTEGRATED ROOF RAILS* • • سكك مدمجة للتحميل على السقف*
DOOR MIRRORS: (POWERED/ RETRACTABLE/ REVERSE AUTO TILT) • • مرايا األبواب: )كهربائية/ قابلة للطي/ قابلة لإلمالة أوتوماتيكيًا عند القيادة للخلف(
LED HEADLIGHTS WITH DRLS • SMOKED HEADLAMPS )DRLS( مع مصابيح نهارية LED مصابيح أمامية
LED FRONT FOG LAMPS • • LED مصابيح ضباب أمامية
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING • • تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية
FRONT GRILLE • NEW (GT DESIGN) شبك أمامي
FRONT & REAR BUMPER SPOILER NEW (GT DESIGN) جناح على المصد األمامي والخلفي
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS* • مصابيح أمامية LED تعمل بالتتابع*
HEADLIGHT CLEANERS • منظفات للمصابيح األمامية
ROOF SPOILER • جناح على السقف
CHROME DOOR HANDLES & BACK DOOR LICENSE GARNISH • مقابض كرومية لألبواب، إطار كرومي للوحة على الباب الخلفي
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING • عوارض كرومية جانبية للحماية 
POWERED BACK DOOR • الباب الخلفي كهربائي
SAFETY FEATURES مزايا األمان
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST (BA) • • )BA( ونظام الفرملة المساعد )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
DUAL FRONT AIRBAGS • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
AIRBAGS: (SIDES/CURTAIN) • • وسائد هوائية )جانبية/ ستائرية(
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
REAR VIEW CAMERA* • • كاميرا للرؤية الخلفية*
FRONT & REAR PARKING SENSORS* • • حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة*
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) • • )TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
CRAWL CONTROL (CC) • • )CC( نظام التحكم بالزحف



Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة

Moquetteمـــوكـــيــت (EXR)

Natural  Beige     بـيــج Brown     بـــنــــــي

Premium Leatherجلد ممتاز (GTS)

Nubuck     نــــوبـــــك

Kogane Light (GXR GT) Beigeبـــيــــج (GXR GT)

Interior colours األلـوان الـداخـليـة

Specifications 5.7 L المــواصـفــات

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

أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية >070<
White Pearl Crystal Shine <070>

>1F7< فضي المع
Silver Metallic <1F7>

>1G3< رمادي المع
Gray Metallic <1G3>

أسود ميكا أتيتيود >218<
Attitude Black Mica <218>

TECHNICAL FEATURES EXR VXR المزايا التقنية
ENGINE 5.7L, 8 CYLINDER (V8) المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 362/5600 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/RPM) 54.0/3200 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(
TRANSMISSION 8 AT ناقل   الحركة
TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع
TYRE SIZE 285/60R18 285/50R20 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 5,095 x W 1,980 x H 1,930 L 5,170 x W 1,980 x H 1,930 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY (LITRES) 138 سعة خزان الوقود )لتر(
SEATING CAPACITY 8 عدد المقاعد
FUEL EFFICIENCY (KM/L) 8.2 كفاءة استهالك الوقود )كم/ لتر(
INTERIOR المزايا الداخلية
AUTO AIR CONDITIONER DUAL ZONE + REAR COOLER FOUR ZONE مكيف هواء أتوماتيكي
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOUR TFT DISPLAY • • عداد ٔاوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة TFT قياس 4.2 بوصة
CRUISE CONTROL • DYNAMIC RADAR مثبت سرعة
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود مزين بالخشب والجلد
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE • • باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
SEAT FABRIC MOQUETTE LEATHER نوعية قماش المقعد
DRIVER POWER SEAT • • & MEMORY مقعد كهربائي للسائق
PASSENGER POWER SEAT • مقعد كهربائي للراكب
WIRELESS CHARGER • شاحن السلكي
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING COLUMN •& MEMORY عمود المقود كهربائي قابل لإلمالة ومتداخل
REMOTE ENGINE STARTER • •*(APP) تشغيل المحرك عن بعد
MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS • مقاعد أمامية متعددة األوضاع مع نظام تهوية
LED INTERIOR ROOF LIGHTS*, DOOR TRIM LIGHTS* • أضواء LED في سقف المقصورة*, أضواء تزيينية على األبواب* 
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH) 7" 9" JBL نظام صوتي )مشغل DVD/ مقبس USB/ مخرج صوتي إضافي/ بلوتوث(
NUMBER OF SPEAKERS 6 14 JBL عدد المكبرات الصوتية 
NAVIGATION • نظام مالحة 
10.1" REAR SEAT ENTERTAINMENT* • نظام ترفيهي 10,1 بوصة للمقعد الخلفي*
EXTERIOR المزايا الخارجية 
ALLOY WHEELS 18"  NEW 20" قياس عجالت األلمنيوم
SUNROOF • • فتحة سقف
INTEGRATED ROOF RAILS* • • سكك مدمجة للتحميل على السقف*
DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE/ REVERSE AUTO TILT • • + MEMORY مرايا األبواب كهربائية/ قابلة للطي/ مع خاصية اإلمالة عند القيادة للخلف
LED HEADLIGHTS WITH DRLS & LED FRONT FOG LAMPS • • LED ومصابيح ضباب أمامية )DRLS( مع مصابيح نهارية LED مصابيح أمامية
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING • AUTO تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية 
FRONT GRILLE • • (GTS DESIGN) شبك أمامي
FRONT & REAR BUMPER SPOILERS • (GTS DESIGN) جناح على المصد األمامي والخلفي
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS* • مصابيح أمامية LED تعمل بالتتابع*
HEADLIGHT CLEANERS • منظفات للمصابيح األمامية
ROOF SPOILER •* (LED) جناح على السقف
POWERED BACK DOOR • باب خلفي كهربائي
UNDERBODY LIGHTS*, CHROME EXHAUST TIP* • مصابيح تحت الهيكل*, غطاء كرومي لفتحة العادم*
SAFETY مزايا األمان
REAR VIEW CAMERA •* BGM كاميرا للرؤية الخلفية
AIRBAGS: (DUAL/ SIDE/CURTAIN/KNEE) • • وسائد هوائية مزدوجة/ جانبية/ ستائرية/ على مستوى الركبة
AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB) • )AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي
MULTI TERRAIN SELECT (MTS) • )MTS( خاصية اختيار أنماط التضاريس
MULTI TERRAIN MONITOR WITH 4 CAMERAS • شاشة لعرض أنماط التضاريس المتعددة مع 4 كاميرات
ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSIONS SYSTEM (AVS) & 
ACTIVE HEIGHT CONTROL SUSPENSION (AHC)

• )AHC( ونظام تعليق مع تحكم فعال باالرتفاع )AVS( نظام تعليق قابل للتكّيف والتغيير

PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) & LANE DEPARTURE ALERT (LDA) • )LDA( ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار )PCS( نظام األمان قبل التصادم
BLIND SPOT DETECTION (BSD) & REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) • )RCTA( ونظام التحذير عند الرجوع للخلف )BSD( كشف الزوايا غير المرئية
PERFORMANCE DAMPER • مثّبت لالهتزازات


