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Got the Looks, Got the Moves
مظهر جذاب، قدرة على الحركة

Great looks are just the beginning. The new AVANZA combines sophisticated, sporty styling with a quiet, fuel-efficient engine. Style, agility 
and performance take the 7-passenger MPV to a whole new level. Re-designed both inside and out, AVANZA is an ideal choice for those with 
large families, lots of friends or lots of luggage.

المظهر الرائع ليس إال البداية. سيارة AVANZA الجديدة تجمع بين المظهر الرياضي العصري والمحّرك الهادئ المقتِصد في استهالك الوقود. أناقة وخّفة حركة وأداء لالنتقال بهذه 
السيارة متعّددة األغراض MPV سعة 7 ركاب إلى مستوى جديد تماًما. سيارة AVANZA التي أعيد تصميمها من الداخل والخارج، هي االختيار المثالي ألولئك الذين لديهم عائالت كبيرة 

أو أصدقاء كثيرون أو كمية كبيرة من األمتعة.



Expand Your Range with Comfort and Stability
Urban and rural destinations await, as you enjoy so much along the way. The 
engine and powertrain are quiet and fuel-efficient. The optimized suspension 
contributes to superb handling stability, for outstanding terrain accessibility 
without compromising driver and passenger comfort.

ع نطاقك براحة واستقرار وّسِ
أماكن كثيرة تنتظرك في المدينة وخارجها، بينما تستمتع كثيًرا على الطريق.المحّرك ومنظومة القدرة والحركة 

يتمّيزان بالهدوء واالقتصاد في استهالك الوقود. وُيسِهم نظام التعليق المحّسن في االستقرار الفائق 
لالنقياد، لقابلية قيادة ممّيزة على األراضي المختلفة دون التضحية براحة السائق والركاب.

Engine
The AVANZA’s engine with Dual VVT-i* excels in both 
performance and environment-friendliness—combining high 
power and torque with quiet operation, increased fuel efficiency 
and reduced exhaust emissions.
*Variable Valve Timing-intelligent

Suspension
Optimized front and rear suspension with lateral 
control rod helps produce excellent handling stability 
and ride comfort.

المحّرك
محّرك AVANZA بنظام *VVT-i مزدوج ممتاز من حيث األداء والرفق بالبيئة 

على السواء فهو يجمع بين القدرة — وعزم الدوران مع التشغيل الهادئ 
وكفاءة أكبر في استهالك الوقود ومستوى أقّل من غازات العادم المنبعثة. 

* توقيت صمامات متغّير ذكي التعليق
نظاما تعليق أمامي وخلفي محّسنان مع قضيب تحّكم جانبي 

للمساعدة على تحقيق استقرار انقياد وراحة رحلة ممتاَزين.

Minimum Turning Radius
الحد األدنى لنصف قطر الدوران



Space to Make Your Dreams Come True
The AVANZA’s cockpit features a newly designed center cluster with further refined meters. In addition, AVANZA offers seats in which seven passengers can relax and ride in comfort. A sliding second row and 
split seats that fold down independently enable versatile configurations. Appreciate the best moments as you relax in the quiet and comfortable mobile space of AVANZA.

حّيز يحقق أحالمك
تتمّيز قمرة قيادة AVANZA بمنظومة عدادات وسطية جديدة التصميم تضّم المزيد من العدادات المحّسنة. وإضافة إلى ذلك فإن AVANZA تأتي مجّهزة بمقاعد تتيح لسبعة ركاب إمكانية االسترخاء والركوب براحة. صّف المقاعد الثاني الذي يمكن تحريكه لألمام 

والخلف والمقاعد المقّسمة التي ينطوي كل منها لألسفل بشكل مستقل تتيح إمكانية ترتيب المقاعد بطرق متعّددة. استمتع بأفضل اللحظات بينما تسترخي في الحّيز المتنّقل الهادئ والمريح لسيارة AVANZA .استمتع بأفضل اللحظات بينما تسترخي في الحّيز المتنّقل 
. AVANZA الهادئ والمريح لسيارة

Meters with Multi-information Display
The triple-meter design enhances visibility while 
providing a sense of sportiness. The multi-
information display shows traveled distance, 
average fuel consumption, remaining drivable 
distance and other information.*Variable Valve 
Timing-intelligent

Audio System
A 2DIN audio system with six 
speakers can be adopted.

Air Conditioner Panel

Ease of use is enhanced with the adoption 
of a newly designed manual air conditioning 
control panel. By turning on the newly 
available MAX COOL switch, the cooler 
operates at maximum strength to further 
enhance cooling efficiency.

عدادات مع شاشة عرض معلومات متعّددة
التصميم بعداد ثالثي يعّزز قابلية الرؤية في الوقت 

الذي يعطي إحساًسا بالطابع الرياضي. شاشة عرض 
المعلومات المتعّددة تعرض قراءة المسافة 

المقطوعة ومتوسط استهالك الوقود والمسافة 
المتبقية التي يمكن قطعها ومعلومات أخرى.

نظام صوتي
يمكن التجهيز بنظام صوتي فئة 

2DIN مع 6 سماعات.

لوحة مكّيف الهواء
سهولة استخدام محّسنة بفضل تجهيز نظام 
تكييف الهواء بلوحة تحّكم يدوية ذات تصميم 
جديد. عن طريق تشغيل مفتاح الحد األقصى 

للتبريد MAX COOL الذي أضيف مؤّخًرا، يعمل 
نظام التبريد بأقصى قوة لتعزيز كفاءة التبريد 

بدرجة أكبر.



Dual Air Conditioning

Dual air conditioner optimizes 
comfort for both front and rear 
passengers. (Standard on 1.5L GL)

Flexibility to Suit Your Specific Needs

Flexible seat configuration makes it simple to 
create more luggage space and easy for those 
who sit in the third row to get in and out. The 
rear door opens wide and tall to facilitate loading 
and unloading.

تكييف هواء مزدوج
تكييف الهواء المزدوج يحقق أفضل راحة للركاب 

األماميين والخلفيين على السواء. )من التجهيزات 
)1.5L GL القياسية للفئة

مرونة تالئم احتياجاتك المحّددة
مرونة ترتيب المقاعد تبّسط عملية توفير حّيز أكبر لألمتعة 

وتمنح الركاب الذين يجلسون في صّف المقاعد الثالث 
سهولة في الدخول والخروج. وينفتح باب المؤخرة واسًعا 

وعالًيا لتسهيل التحميل والتنزيل.



Specifications المــواصـفــات

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

TECHNICAL FEATURES GLS GLX المزايا التقنية
ENGINE 1.5L, 4 CYLINDER IN LINE TYPE, 16-VALVE,  DOHC with DUAL VVT-I (2NR) المحرك
OUTPUT (HP/ RPM) 103/ 6000 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/ RPM) 13.9/ 4200 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(
FUEL EFFICIENCY 16.1 Km/L الكفاءة في استهالك الوقود
EMISSIONS CERTIFICATION EURO-IV شهادة اإلنبعاثات
TRANSMISSION 4-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
FRONT SUSPENSION MACPHERSON STRUT TYPE نظام تعليق أمامي
REAR SUSPENSION 5-LINK TYPE SUSPENSION نظام تعليق خلفي
TYRES SIZE 185/ 70R14 185/ 65R15 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L: 4190, W: 1660, H: 1695 األبعاد )ملم(
CARGO SPACE (MM) L: 1500, W: 1050, H: 950 مساحة التحميل )ملم(
PAYLOAD (KG) 600 الحمولة )كغ(
FUEL TANK CAPACITY 45L سعة خزان الوقود
CURB WEIGHT (KG) 1130 وزن المركبة فارغة )كغ(
GROSS WEIGHT (KG) 1700 الوزن اإلجمالي )كغ(
NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 2 عدد المقاعد
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
MANUAL AIR CONDITIONING • • نظام تكييف هوائي يدوي
FABRIC SEATS • • مقاعد قماشية
STEERING COLUMN TILT  (Manual)  (Manual) عمود المقود قابل لإلمالة
WIRELESS DOOR LOCKING • • قفل السلكي لألبواب
CENTRAL LOCKING • • قفل مركزي
POWER WINDOWS • • نوافذ كهربائية
MULTI INFORMATION DISPLAY (MID) • • )MID) شاشة متعددة المعلومات
MAIN CARGO BARRIER* • • حاجز رئيسي لفصل الحمولة*
WINDOW PROTECTORS* • • واقيات للنوافذ*
CARGO BASE WITH RUBBER LINER* • • صندوق للحمولة مع بطانة مطاطية*
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO: (AM/ FM/ CD/ AUX/ USB / BLUETOOTH) • • نظام صوتي مع راديو FM/ AM/ مشغلCD/ مخرج صوتي إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث
NUMBER OF SPEAKERS 4 6 عدد المكبرات الصوتية
STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO • أزرار على المقود للتحكم بالصوت
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
FRONT GRILLE BLACK WITH CHROME ACCENT BLACK WITH CHROME ACCENT الشبك األمامي
BODY COLOURED DOOR HANDLES • • مقابض األبواب بلون الهيكل
DOOR MIRRORS: (BODY COLOURED/ POWERED) • WITH SIDE INDICATORS مرايا األبواب )كهربائية وبلون الهيكل(
ROOF SPOILER WITH HIGH MOUNT STOP LAMP • • جناح على السقف مع مصباح للتوقف الخلفي
HALOGEN HEADLAMPS • • مصابيح هالوجين أمامية
INTERMITTENT WIPERS • • مّساحات أمامية ذات توقيت متناوب
14" ALLOY WHEELS • عجالت ألومنيوم 14 بوصة
15" ALLOY WHEELS LASER CUT عجالت ألومنيوم 15 بوصة
CHROME BACK DOOR TRIM • تزيين الباب الخلفي بالكروم
FRONT FOG LAMPS • مصابيح أمامية للضباب
REAR WINDOW WIPER • مّساحة على الزجاج الخلفي
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
REAR FOG LAMPS • • مصابيح خلفية للضباب
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) • • )TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات
DUAL FRONT AIRBAGS • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER • • نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة
REAR PARKING SENSORS • • حساسات خلفية لركن السيارة



Specifications المــواصـفــات

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

TECHNICAL FEATURES SE المزايا التقنية
ENGINE 1.5L, 4 CYLINDER IN LINE TYPE, 16-VALVE, DOHC with DUAL VVT-I (2NR) المحرك
OUTPUT (HP/ RPM) 103/ 6000 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/ RPM) 13.9/ 4200 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(
FUEL EFFICIENCY 11.5 Km/L الكفاءة في استهالك الوقود
EMISSIONS CERTIFICATION EURO-IV شهادة اإلنبعاثات
TRANSMISSION 4-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
FRONT SUSPENSION MACPHERSON STRUT TYPE نظام تعليق أمامي
REAR SUSPENSION 5-LINK TYPE SUSPENSION نظام تعليق خلفي
TYRES SIZE 185/ 65R15 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L: 4190, W: 1660, H: 1695 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY 45L سعة خزان الوقود
CURB WEIGHT (KG) 1100 وزن المركبة فارغة )كغ(
GROSS WEIGHT (KG) 1700 الوزن اإلجمالي )كغ(
NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 7 عدد المقاعد
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
MANUAL AIR CONDITIONING • نظام تكييف هوائي يدوي
FABRIC SEATS • مقاعد قماشية
STEERING COLUMN TILT (Manual) عمود المقود قابل لإلمالة
WIRELESS DOOR LOCKING • قفل السلكي لألبواب
CENTRAL LOCKING • قفل مركزي
POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية
MULTI INFORMATION DISPLAY (MID) • )MID) شاشة متعددة المعلومات
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO: (AM/ FM/ CD/ AUX/ USB / BLUETOOTH) •  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 • أزرار على المقود للتحكم بالصوت
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
FRONT GRILLE       BLACK WITH CHROME ACCENT الشبك األمامي
BODY COLOURED DOOR HANDLES • مقابض األبواب بلون الهيكل
DOOR MIRRORS: (BODY COLOURED/ POWERED) WITH SIDE INDICATORS مرايا األبواب )كهربائية وبلون الهيكل(
ROOF SPOILER WITH HIGH MOUNT STOP LAMP WITH SIDE INDICATORS جناح على السقف مع مصباح للتوقف الخلفي
HALOGEN HEADLAMPS • مصابيح هالوجين أمامية
INTERMITTENT WIPERS • مّساحات أمامية ذات توقيت متناوب
15" ALLOY WHEELS • عجالت ألومنيوم 15 بوصة
CHROME BACK DOOR TRIM • تزيين الباب الخلفي بالكروم
2ND ROW WITH 3 SEATS • صف ثاٍن بثالثة مقاعد
3RD ROW WITH 2 FOLDABLE SEATS • صف ثالث بمقعدين قابلين للطي
FRONT FOG LAMPS • مصابيح أمامية للضباب
REAR WINDOW WIPER • مّساحة على الزجاج الخلفي
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
REAR FOG LAMPS • مصابيح خلفية للضباب
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) • )TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات
DUAL FRONT AIRBAGS • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER • نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة
REAR PARKING SENSORS • حساسات خلفية لركن السيارة
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • )ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل



SE & GLX SE & GLXGLS GLS

Beige Metallic <T23>

Grey Metallic <1G3>

Black Metallic <X12>

Dark Blue Special Effect <B79>

Silver Mica Metallic <1E7>

White <W09>

Bronze Mica Metallic <4T3>

>T23<بيج معدني

<1G3>رمادي معدني

<X12>أسود معدني

<B79>أزرق داكن ذو طابع خاص

<IE7>فضي ميكا معدني

<W09>أبيض

<4T3>برونزي ميكامعدني


