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Combination meters:
The instrument panel integrates 
speedometer and tachometer meters 
accented by elegant chrome- plated 
rings. Three- dimensional scales 
enhance visibility to provide vital 
driving information at a glance.  
The multi- information display in the 
center of the meters displays fuel 
efficiency in an intuitive format, 
together with an eco- bar indicator.

Smart Entry & Start System:
When carrying the Electronic Key, 
all doors can be unlocked by simply 

pressing the unlock button, and the car 
started by depressing the brake pedal 

and pushing the engine switch. Pushing 
the switch again stops the engine.*

Air- conditioning system:
The excellent cooling performance of 

the  air- conditioning keeps the interior at 
a comfortable temperature, for enjoyable 

driving comfort when it is hot outside.

Rear air- conditioner:
The rear cooler integrated in the roof 

further boosts comfort in the rear seats, 
for all occupants to ride in comfort.

* The mechanical key is built into the Electronic 
Key. Electronic Key caution: Radio waves may affect 

electric medical devices. Individuals with devices 
including cardiac pacemaker implants should keep them 

from coming close to the Smart Entry & Start System 
antennas. The transmission of radio waves can be disabled. 

العدادات المشتركة: 
تشمل لوحة العدادات كالً من عداد 

السرعة ودورات المحرك المميزين 
بحلقتين أنيقتين مطليتين بالكروم. ولتعزيز 

الرؤية، توفر المقاييس ثالثية األبعاد 
وبشكل سريع المعلومات الضرورية 

أثناء القيادة . كما تقوم الشاشة 
متعددة المعلومات الواقعة ما بين 

العدادات مع المؤشر االقتصادي 
الشريطي بعرض كفاءة استهالك 

الوقود بصيغة سهلة الفهم.

الدخول الذكي ونظام التشغيل: 
أثناء حمل المفتاح اإللكتروني، يمكن فتح 

جميع األبواب بواسطة الكبس على زر 
الفتح وستدور السيارة بعد الضغط على 

دواسة الفرامل وزر تشغيل المحرك معًا. 
يمكن إيقاف المحرك بالضغط على الزر مرة 

أخرى.*

نظام التكييف الهوائي: 
يحافظ األداء الرائع لعملية التبريد للمكيف على 
الدرجة المعتدلة لحرارة المقصورة، ما يضفي 

المتعة أثناء القيادة في الطقس الحار. 

مكيف الهواء الخلفي: 
يعمل نظام التبريد الخلفي المدمج في السقف 

على توفير المزيد من الراحة لكافة الركاب في 
المقاعد الخلفية.

*المفتاح الميكانيكي مدمج مع المفتاح اإللكتروني. تحذير 
حول المفتاح اإللكتروني: قد تؤثر الموجات الالسلكية على 

األجهزة الطبية اإللكترونية. لذلك، ينبغي على األشخاص 
الذي أجريت لهم عمليات زراعة منظمات ضربات القلب 

االبتعاد عن هوائيات نظامي الدخول والتشغيل الذكيين، 
علمًا أنه يمكن إيقاف إرسال األمواج الالسلكية.

Note:  Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.

مالحظة: قد تختلف السيارات الظاهرة والمواصفات الواردة في هذا الكتيب عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.

Versatile seating:
The three rows of seats all comfortably ac-

commodate occupants, or configure to carry a 
variety of loads. For example, the second- row 

and third- row seatbacks fold down to create a 
large space for carrying long items, or the third- 

row seatbacks tumble- fold to expand the luggage 
space. The driver’s seat is spacious 
too, enhancing comfort on long 
drives.

Accessory sockets:
Each row of seats has an accessory 

socket for convenient charging of smart-
phones and other devices.

Storage space:
The ample luggage space has room for four 5- gallon water bottles 
(approx 20 liters each), even when all seats are occupied. The array of 
easy- to- use storage spaces includes 13 bottle holders, a glove com-
partment large enough for a box of tissues, and a wide tray that holds two 
smartphones side by side.

حيز التخزين: 
يتسع حيز األمتعة الواسع ألربع قوارير ماء سعة كل منها 5 غالونات )كل منها حوالي 20 لترًا( حتى 

عند انشغال المقاعد بالكامل. وتشمل مواضع التخزين ذات االستخدام السهل 13 حامالً للقوارير، 
وصندوق تابلو كبير يتسع لعلبة مناديل ورقية وصينية واسعة لحمل هاتفين ذكيين كل واحد بجانب 

اآلخر.

مآخذ كهربائية ملحقة: 
يشمل كل صف من المقاعد مأخذًا كهربائيًا 

ملحقًا لشحن الهواتف الذكية واألجهزة األخرى.

مقاعد متعددة االستعمال: 
توفر صفوف المقاعد الثالثة جلوسًا مريحًا جدًا لجميع 

الركاب، ويمكن ترتيبها للحموالت المتنوعة. على سبيل 
المثال، يتسنى طي مقاعد الصف الثاني والثالث لتوفير 

حيز أكبر لتحميل األشياء الطويلة، أو يمكن طي وقلب 
مقاعد الصف الثالث لتوسيع مساحة لتحميل األمتعة. 

كما يمتاز مقعد السائق برحابته وتوفيره الجلوس المريح 
للرحالت الطويلة.

Built- in roof rails:
The rails give the exterior an active look.

سكك للتحميل مدمجة في السقف: 
تضفي هذه السكك مظهرًا حيويًا على هيكل السيارة.



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

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…

امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك  صيانة سيارتك لدى الفطيم تويوتا ستضفي
عليك راحة البال وتمنحك أيضًا...

Experts Knowledge
Nobody knows your Toyota better tha 

our trained Toyota-certified technicians.

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.

Warranty
Secure your Toyota warranty when you choose 

to get your servicing done by us.

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.

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

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.

الضمان
حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا.

جودة الشركة المصنعة
 عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين ستضمن استخدام قطع
غيار تويوتا األصلية فقط.

* أيــهــمـــا يــأتي أوالً



Specifications المــواصـفــات

Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة

Black Metallic <X12> White <W09> Bronze Mica Metallic <4T3> Red Mica Metallic <3Q3> Silver Mica Metallic <1E7>
<1E7> 3>فضي ميكا المعQ3> 4>أحمر ميكا المعT3> برونزي ميكا المع<W09> أبيض<X12> أسود المع

InterIor colours

األلـوان الـداخـلـيـة

)GX أسود )قماشي. الفئة
Black )FaBrIc) {GX only}

)eX أسود )قماشي. الفئة
Black )FaBrIc) {eX only}

alloy Wheels

عجالت ألومنيوم

6.5j 17 إنش
17Inch 6.5j

الرمز: •= القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 

وقت إعداد المستند )يوليو 2021( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (July 2021), and are subject to change without prior notice.

Specifications المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES EX GX الفئة
ENGINE 1.5L, 4 CYLINDER IN LINE, 2NR المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 103/6000 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/RPM) 13.8/4200 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
TRANSMISSION 4 SPEED AUTOMATIC ناقل   الحركة
TERRAIN 4X2 (REAR WHEEL DRIVE) نظام الدفع
TYRES SIZE 215/60R17 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L4,435 - W1,695 - H1,705 األبعاد )ملم(
FUEL CAPACITY 45 LITRES سعة خزان الوقود
DOORS 5 عدد األبواب
FUEL EFFICIENCY (KM/L) 16.3 كفاءة استهالك الوقود
SEATING CAPACITY 7 SEATS عدد المقاعد
INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية
FABRIC SEATS • • مقاعد قماشية
CENTRAL LOCKING • • قفل مركزي
POWER WINDOWS • • نوافذ كهربائية
KEYLESS ENTRY & PUSH START • SMART ENTRY دخول ذكي وزر للتشغيل
POWER STEERING • • مقود كهربائي
FLOOR MATS • • سجادات أرضية
STEERING WHEEL & SHIFT KNOB MATERIAL URETHANE LEATHER المادة المصنوع منها المقود ومقبض ناقل الحركة
AUTO AIR CONDITION • • مكيف هواء أتوماتيكي
ACCESSORY CONNECTOR 1 3 USB وصلة
DRIVER ARMREST • مسند السائق
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH • DISPLAY AUDIO + APPLE/
ANDROID CARPLAY راديو AM/FM/مشغل أقراص CD/مخرج صوت إضافي/مقبس USB/بلوتوث

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO • • +TELEPHONE SWITCH أزرار تحكم بـ الصوت/الهاتف على المقود
NUMBER OF SPEAKERS 4 8 عدد السماعات 
EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
BODY COLOURED DOOR HANDLES • • مقابض األبواب بلون الهيكل
BODY COLOURED DOOR MIRRORS • • مرايا األبواب بلون الهيكل
DOOR MIRRORS - POWERED • • + AUTO RETRACTABLE مرايا األبواب - كهربائية
REAR SPOILER • • جناح خلفي
17'' ALLOY WHEELS • • عجالت ألومنيوم 17 بوصة 
RADIATOR GRILLE CHROME CHROME (SMOKE) شبك كرومي
ROOF RAILS • • سكك للتحميل على السقف
FRONT FOG LAMPS • • مصابيح أمامية للضباب
LED HEADLIGHTS CHROME ACCENT SMOKED مصابيح LED أمامية 
FRONT FOG LAMP GARNISH CHROME CHROME (SMOKE) مصابيح للضباب مزينة بالكروم

SAFETY FEATURES EX GX ميزات األمان و السالمة
DUAL FRONT AIRBAGS • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
SIDES/CURTAIN AIRBAGS • • وسائد هوائية وجانبية /وستارية 
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • )ABS( نظام المكابح المانعة لالنغالق
REAR FOG LAMPS • • مصابيح ضباب خلفية
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • )ISO-Fix( نظام تثبيت مقعد الطفل
REAR PARKING SENSORS • • حساسات خلفية لركن السيارة 
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) • • )ESS( إشارة التوقف الطارئ
ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER + ALARM • • نظام مانع للسرقة ومعطل المحرك وجهاز إنذار
REAR VIEW CAMERA • كاميرا رؤية خلفية


