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أنت على أتم اســتعداد لبداية جديدة. ولزيارة المزيد من ا�ماكن. ولمقابلة المزيد من ا�شخاص. هذه 
المركبة هي كل مــا تحتاجه  لتحقق مســتوى الرضــى وا�نجاز الذي تســعى إليه. أتعلم بــأن العالمة 
التجارية كــوروال، والتطور الذي شــهدته على مّر الســنين، نالــت حب الناس فــي جميع أنحــاء العالم. 
واليوم دخلت مرحلة جديــدة تماًما. فقد تحولت إلى كوروال كروس. المركبــة التي لطالما حلمت بها. 

والتي سعيت بشدة للحصول عليها. والتي أصبحت ا§ن، سهلة المرام.   

ارتق إلى مستويات أعلى

تحّلى بجرأة غير مسبوقة وأنت خلف المقود 
كن فخــوًرا. لقد اســتحقيت هــذه الفرصــة بجــدارة. فهــذا التصميم يجّســد 
نجاحك في سعيك. اصعد على متن المركبة وتنّعم بموجة جديدة من القوة، 

وهي الشعور بالملكية.



مقصورة فسيحة لركوب مريح وهانئ
توفر المقصــورة الفســيحة راحة ركوب وبــال لجميع الــركاب فتتدفق 
ا�حاديث بســهولة مما يجعل الرحلة ممتعة أكثر. وتمنح كل شــخص 

حرية إضافية ليقوم بما يريده أثناء الرحلة. 

مقصورة فسيحة لركوب مريح وهانئ
توفر المقصــورة الفســيحة راحة ركوب وبــال لجميع الــركاب فتتدفق 
ا�حاديث بســهولة مما يجعل الرحلة ممتعة أكثر. وتمنح كل شــخص 

حرية إضافية ليقوم بما يريده أثناء الرحلة. 

نظام التكييف

يضمن مســلك نظام التكييــف الهوائــي  الموجود 
في الطــرف الخلفي لصندوق الكونســول ا�وســط 
تدفق الهواء بشــكل مثالي ليؤمن أرقى مســتويات 

الراحة لركاب المقاعد الخلفية. 

مقصورة داخلية رحبة
وحّيز أمتعة فسيح

وتتمتع مقصــورة ا�متعة بقدرة اســتيعابية كبيرة 
هي ا�فضل في فئتها لتمنحك مســاحة واســعة 
تتســع لكامل حمولتــك . وأفضل ما فــي ا�مر أنه 
والتحميــل  والتفريــغ  إليهــا  الوصــول  بإمكانــك 

بالغة. بسهولة 

نظام اتصال متعدد الوسائط 

النظام الصوتــي مع تقنيــات االتصــال المتطورة 
تعــزز مالءمــة الجهــاز، والراحــة فــي المقصــورة 
الداخلية، وســهولة االســتخدام، وجودة الصوت، 
ما يمنحك نظامــÄ متكامًال يلبــي احتياجاتك في 

كل رحلة. 

  Apple CarPlayTMand من خالل نظامي تشغيل
وAndroid AutoTM، يمكن عرض شاشــة الهاتف 
USB على شاشــة عرض  الذكي الموصول بمنفذ 
الهاتف الذكي  الداخلية، وتوليد إشارة  المقصورة 
الصوتية من المكبرات الصوتية الخاصة بالمركبة. 

Multimedia System
Audio system with upgraded connectivity 
enhances device compatibility, cabin comfort, 
ease of use, and audio quality, thus delivering a 
system that meets each destination needs.

Through Apple CarPlayTMand Android AutoTM, 
the screen of a smartphone connected with 
USB can be displayed on the on-board display 
and also reproduced the smartphone's audio 
signal from the in-vehicle speakers.

المزايا الداخلية

تمنحك شاشــة العرض الملونــة TFT عاليــة الدقة ذات 7 
بوصات وصــول دائــم وســهل إلــى بياناتك فيمــا تضفي 
ا�نــارة المتميــزة فــي المقصورة مســتويات جديــدة من 

الرفاهية والتقّدم.



فرصة لتوّسع آفاقك
تطّلع نحو ا�فضل. واغتنم الفرصة اليوم. حيث تــزودك مركبة بهذه المواصفة 
الفريدة بمقــدار كاٍف مــن الثقــة تحّثك على اكتشــاف وجهــات جديــدة وزيارة 

أماكن لم ترها من قبل.  

SRS ا�كياس الهوائية
التكميلــي  الحركــة  تقييــد  نظــام  يشــمل 
الوســائد الهوائية الخاصة بالســائق والراكب 
مســتوى  علــى  هوائيــة  ووســادة  ا�مامــي، 
SRS جانبية  الركبة للسائق، ووســائد هوائية 

وستارية للحماية. 

محّرك

النظام الهجين
والنظام  الفعالية  شديد  المحّرك  يمنحك 
الهجين عالــي ا�داء والمدمج أداء تســارع 
عالي الديناميكية وكفاءة رائعة بالكفاءة 

في استهالك لقيادة استثنائية. 

SRS Airbags
The Supplemental Restraint System 
includes driver and front passenger 
airbags, a knee airbag for the driver, and 
SRS side and curtain-shield airbags.

حساسات السونار الستشعار المسافة 
تتوفر حساسات السونار الجانبية والخلفية الستشعار المسافة وتنبيه السائق إلى 
المسافة التي تفصله عن العقبات الموجودة خلف المركبة لتعطيه صورة أوضح 
عمــا يحيط به وتعــزز قدرتــه على تفحــص المكان وتمنحه ســهولة االســتخدام. 

(متوفرة في تويوتا جي إل إي)

Clearance Sonar 
Clearance/back Sonar is available for notifying the distance from 
obstacles at the rear of the vehicle to enhance checking support 
and safety. (Available in GLI)

نظام الرؤية الخلفية 
يعرض خطوط إرشادية لتســهيل عملية الرجوع إلى الخلف، 
كمــا يحدث عنــد ركن الســيارة. عنــد الركن بشــكل خلفي، 
تظهر على الشاشة خطوط إرشادية لموقع الركن لتسهيل 

العملية. (متوفر في تويوتا جي إل إي). 

Back Guide Monitor
Displays guide lines to support reverse 
operations, such as when parking. When reverse 
parking, parking position guide lines are shown 
on the display to support smoother parking. 
(Available in GLi)

Hybrid System
Combined with a highly efficient engine, 
the compact, high-performance hybrid 
system delivers dynamic acceleration 
performance and excellent fuel efficiency 
for a next-level drive.

2ZR-FXE محّرك
وحصرًيــا  خصيًصــا  مصمــم 
للنظام الهجين، المحّرك ســعة 
بتقنيــة  يعمــل  الــذي  ليتــر   1.8
للصمــام-  المتغيــر  التوقيــت 
الذكي المزدوج (VVT-i) وبنظام 
دارة "اتكينســون" ليحقــق نتائــج 
باالقتصاد  يتعلق  ملحوظة فيما 
فــي  الوقــود  اســتهالك  فــي 

تصميم مدمج وخفيف الوزن. 

انعم با�مان واستمتع برحلتك
توفر باقة من مميزات الســالمة المتقدمة راحة بال ال مثيل لها أثناء الرحالت الطويلة والقصيرة على حد سواء. 

فالقيادة الخالية من التوتر تريح بال جميع ركاب السيارة وتضمن لك رحلة هانئة وسعيدة. 



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

 
 

%70

* 80,000 4

ً 

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…

 
... ً

Expert Knowledge
Nobody knows your Toyota better than 

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

you can be sure we’ll only service your car with Toyota Genuine Parts.

 

 

 

ً



ZVG10L-EHXEBV ZVG10L-EHXEBVZVG10L-EHXNBV ZVG10L-EHXNBV

1.8 GLI HEV 1.8 GLI HEV1.8 XL HEV 1.8 XL HEV

2ZR-FXE

1798

72/5200

142/3600

Fuel Injection

1798

72/5200

142/3600

حقن الوقود

Permanent magnet synchronous motor

53

163

المحرك المتزامن المغناطيس الدائم

53

163

Nickel metal hydride battery

6.5

بطارية هيدريد معدن النيكل

6.5

2ZR-FXE 2ZR-FXE

4460

1825

1620

2640

161

1385

4460

1825

1620

2640

161

1385

1569*1 , 1549*2

1581*1 , 1561*2

1840

2@1549 , 1@1569
2@1561 , 1@1581

1840

1569

1581

1850

2ZR-FXE

1569

1581

1850

Ventilated disc brake with floating caliper 1-cylinder

Solid disc brake with floating caliper 1-cylinder

5.5

36

17-inch

الفرامل القرصية المهواة العائمة- أسطوانة واحدة

فرامل قرصية عادية عائمة- أسطوانة واحدة

5.5

36

17 بوصة

cm3

*1: With 17-inch tyres (aluminum wheels)  - *2: With 17-inch tyres (steel wheels)

المواصفات

ا�بعاد والوزن
مم الطول ا�جمالي  

مم العرض الكلي  

مم االرتفاع الكلي  

مم قاعدة العجالت  

مم ا�مامية  المسافة بين العجالت 

مم الخلفية        

مم الخلوص ا�رضي  

الوزن ا�جمالي للسيارة كجم

كجم وزن السيارة فارغة  

الشاسيه
ا�مامية الفرامل 

الخلفية  

أدنى نصف قطر الدوران (إطارات)   م

ليتر سعة خزان الوقود  

ا�طارات

المحّرك
النوع

سم إزاحة المكبس  

نظام الوقود

الموتور ا�مامي
النوع

كيلو واط الخرج ا�قصى  

(متر- عزم الدوران) أقصى عزم للدوران  نيوتن 

البطارية
النوع

أمبير السعة  

الخرج ا�قصى (صافي EEC) كيلو واط/دورة بالدقيقة

(EEC صافي) أقصى عزم للدوران
نيوتن (متر- عزم الدوران)/دورة في الدقيقة

 يمكن �ضافة مزايا أخرى أن يغير ا�رقام في هذا الجدول. 

تحتفظ شــركة تويوتا بحــق تعديل أي مــن تفاصيل المعــدات والمواصفات بدون إشــعار مســبق. تفاصيــل المواصفات والمعــدات قابلة 

للتعديل بغية الوفاء بالشــروط والمتطلبات المحلية. للحصول علــى معلومات  حول أي من هذه التعديالت فــي منطقتك يرجى االتصال 

بأقرب وكيل معتمد لديك. مالحظة: الســيارات المصورة والمواصفــات المفصلة في هذا الكتالوج قد تختلف عــن الموديالت والتجهيزات 

المتوفرة في منطقتك. 

لون هيكل السيارة قد يختلف اختالًفا بسيًطا عن لون الصور الوارد في هذا الكتالوج. 

1@: مع إطارات قطرها 17 بوصة (طوق العجلة من ا�لومينيوم)  -  2@: مع إطارات قطرها 17 بوصة (طوق العجلة من الفوالذ)

ا�لوان الخارجية

(1K3) مايكا أسود (209)معدني رمادي سيليستل

(3R3) معدني مايكا أحمر

(1G3) معدني رمادي (1F7) معدني فضي

لمعان بلوري لؤلؤي أبيض (070) أبيض متفّوق (040)

ا�بعاد

44601825 1825

16
20

1581*21569*1 2640

الوحدة: مم

*1: 1549mm, ZVG10L-EHXNBV with a standard steel wheel
*2: 1561mm, ZVG10L-EHXNBV with a standard steel wheel

@1: 1549 مم، ZVG10L-EHXNBV مع طوق عجلة قياسي من الفوالذ

@2: 1561 مم، ZVG10L-EHXNBV مع طوق عجلة قياسي من الفوالذ 

مواد أغطية المقاعد

تيرا روزا فروماج

قماش

الجلد المصّنع

أسود

السيارات المصورة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوّفرة في منطقتك. يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي
عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات. 

أسود تيرا روزا


