دعها توقظ أحاسيسك
LET YOUR SPIRIT AWAKE
Its sharp, advanced form impresses you the moment you see it. Then
here’s the superb comfort you can feel whenever you drive. As well as
a powertrain that delivers both exceptional driving performance and
fuel economy. Packing the performance to turn you on. Getting you
energized and more adventurous. Driving on to destinations unknown.

 في حين، سيخلد في ذاكرتك تصميمها الجميل الصارخ والمرموق،حين تقع عينيك عليها
 ناهيك عن قوة دفعها،ستبعث قيادتها في نفسك إحساس ًا رائع ًا بالراحة واالطمئنان
 فهي.التي ستمنحك القيادة االستثنائية واالستهالك االقتصادي للوقود في آن واحد
تتحلى بذاك األداء الذي يثير إعجابك ويضفي عليك اإلحساس بالقوة والمغامرة لتبلغ
.على متنها آفاق لم تعرفها من قبل

عشــق القيادة يضعــك خلف مقعد القيادة
DRIVEN BY THE IMPULSE TO DRIVE
The cockpit’s emotional design features a sweeping, dynamic look
front to back as well as expensive roominess. Urging you on to the great
drive ahead.

 ناهيك، من األمام إلى الخلف،تمتاز قمرة القيادة بتصميم شاعري وديناميكي عارم
. ما يقودك لالستمتاع بقيادتها في كل لحظة،عن رحابتها الراقية

تحيطك بالسعادة
WRAPPING YOU
IN GREAT PLEASURE
صممت مقصورتها الواسعة والراقية بدقة متناهية لتلبي تطلعاتك وتمنحك راحة البال
.وتضفي عليك اإلحساس الغامر بالسعادة
Its high-grade, spacious interior is meticulously built to deliver ample satisfaction and
peace-of-mind. Bringing pleasure, you can feel throughout your entire body.

تسارع يفي بتطلعاتك
SATISFACTION YOU CAN FEEL
Yaris’ drive is smooth and energetic. Qualities you can feel as you turn
the steering wheel and step on the accelerator. Integrated control of the
advanced stepless transmission MULTIDRIVE 7S and engine delivers a
smooth, powerful drive and excellent fuel efficiency.

 ستشعر بمقدار جودتها،بمجرد أن تلف مقودها وتضغط على دواسة الوقود فيها
 كيف ال وقد زودت بناقل حركة متطور ملتي درايڤ غير.وقوتها وسالسة قيادتها
 إضافة إلى محركها الذي يوفر لك،متدرج بسبع سرعات ليمنحك السيطرة الكاملة عليها
.القيادة القوية والكفاءة الرائعة في استهالك الوقود

تسمو إلى آفاق أعلى
Reaching higher heights

إحساس بالرضا يجوب داخلك
SATISFACTION YOU CAN FEEL
3

2

1

CUSTOMIZATION

ECO SCORE

5

4

DRIVE INFORMATION

PAST RECORD

 مخرج/CD  مشغل/AM/ FM  يوفر النظام الصوتي مع راديو2 . *تختلف القيم الرقمية الظاهرة على الشاشة المتعددة المعلومات عن المحتوى الحقيقي. المتعددة المعلومات رؤية ممتازة وسهولة في االستعمالTFT  يوفر عداد أوبتيترون ذي الشاشة الملونة1
 مفتاح ذكي5  زر لتشغيل وإطفاء السيار4  مفاتيح مثبتة على المقود3 ) (*اختياري. كما زودت بمكيف هواء أوتوماتيكي مع فلتر للحفاظ على نقاء الهواء في المقصورة. اتصال بالبلوتوث المزيد من المتعة والراحة/USB  مقبس/صوتي إضافي
1 Optitron meters with full-color TFT multi-information display offer superior visibility and ease of use. *Numerical values shown on the multi-information display differ from the actual content. 2 Audio system with AM/FM/CD/USB/
AUX and Bluetooth connectivity* enhances convenience. The automatic air conditioner with clean air filter maintains air purity. (*Optional) 3 Steering wheel-mounted switches 4 Start/stop button 5 Smart Key

11

10

9

حيز لألمتعة
6

Driver side storage space

7

Glove box

8

Front cup holders & smartphone storage space

9

Rear console box

11

8

جيب في الباب األمامي

10

Front door pocket

10

صندوق كونسول خلفي
11

Luggage room

7

9

حاملو أكواب وحيز لوضع الهاتف الذكي

6

8

صندوق تابلو

7

حيز تخزين بجانب السائق

6
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Without VSC
With VSC

Without VSC

1 NR FE Max. output 98/6000 HP/rpm
Max. torque 12.6/4200 kg-m/rpm

2 NR FE Max. output 106/6000 HP/rpm
Max. torque 14.3/4200 kg-m/rpm

15

SRS وسائد هوائية
12

Stepless transmission MULTIDRIVE 7S

13

Vehicle Stability Control (VSC)

14

Impact absorbing/distributing body

15
15

هيكل بخاصية امتصاص وتوزيع الصدمات
SRS airbags

14

14

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

13

ناقل حركة ملتي درايڤ غير متدرج بسبع سرعات

12

المــواصـفــات

Specifications
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

1.3L SE

1.5L SE+

1.3L ,4 CYLINDER IN-LINE TYPE, 16 VALVE, DOHC DUAL
VVT-I

1.5L, 4 CYLINDER IN-LINE TYPE,
16 VALVE, DOHC DUAL VVT-I

المزايا التقنية
المحرك

FUEL ECONOMY

18.7 KM/L

19.5 KM/L

االستهالك االقتصادي للوقود

OUTPUT (HP/RPM)

98 / 6000

106 / 6000

 دورة بالدقيقة/ حصان:قوة المحرك

14.3 / 4200

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

185/60R15

مقاس اإلطارات

TORQUE (KG-M/RPM)

12.6 / 4200

TRANSMISSION
TYRES SIZE

ناقل الحركة

MULTI DRIVE 7S
175/65R14

DIMENSIONS (MM)

)األبعاد (ملم

L4,145 X W1,730 X H1,500

FUEL TANK CAPACITY

42 LITERS

سعة خزان الوقود

GROSS WEIGHT (KG)

1,500

)الوزن اإلجمالي (كغ

NUMBER OF DOORS

5

عدد األبواب

SEATING CAPACITY

5

عدد المقاعد
المزايا الداخلية

INTERIOR
MANUAL AIR CONDITIONING

•

CENTRAL DOOR LOCKING

•

نظام تكييف هوائي يدوي
•

قفل مركزي لألبواب

FABRIC SEATS

•

•

مقاعد قماشية

POWER STEERING

•

•

مقود كهربائي

POWER WINDOWS

•

•

نوافذ كهربائية

AUTO AIR CONDITIONING

•

مكيف هواء ٔاتوماتيكي

MULTI INFORMATION DISPLAY (MID)

•

شاشة متعددة المعلومات

PUSH START BUTTON

•

زر تشغيل للمحرك

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

•

مقود مزين بالجلد

CHROME INSIDE DOOR HANDLE

•

مقابض كرومية داخلية لألبواب

REAR SEATS 60:40 SPLIT FOLDING

•

60:40 المقعد الخلفي قابل للطي والتقسيم بنسبة

 بلوتوث/USB  مقبس/ مخرج صوتي إضافي/CD مشغل/FM/ AM نظام صوتي مع راديو

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO/AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

•

•

NUMBER OF SPEAKERS

4

6

عدد المكبرات الصوتية

•

 الحدة الصوتية المتوسطة/ الهاتف/أزرار للتحكم بالصوت
على المقود

STEERING WHEEL AUDIO CONTROL/TELEPHONE/MID

المزايا الخارجية

EXTERIOR
WHEELS

14" ALLOY

15" ALLOY

WIRELESS DOOR LOCK

•

•

BODY COLORED DOOR HANDLES

•

BODY COLORED DOOR MIRRORS

•

•

DOOR MIRRORS - POWERED

•

RETRACTABLE

DOOR MIRRORS WITH SIDE INDICATORS

HALOGEN HEADLAMPS
PROJECTOR HALOGEN HEADLAMPS
SMART KEYLESS ENTRY

مقابض األبواب بلون الهيكل

•

CHROME DOOR HANDLES

العجالت
قفل السلكي لألبواب

•

مرايا األبواب بلون الهيكل
مرايا األبواب – كهربائية
مرايا األبواب بمؤشرات االنعطاف
مقابض كرومية لألبواب
مصابيح هالوجين أمامية

•
WITH AUTO LIGHT CONTROL

مصابيح هالوجين أمامية

•

دخول ذكي بدون مفتاح

المــواصـفــات

Specifications

مزايا األمان

SAFETY

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

•

•

BRAKE ASSIST (BA)

•

•

)BA( نظام الفرملة المساعد

DUAL FRONT AIRBAGS

•

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

REAR WINDOW DEFOGGER

•

•

مزيل ضباب الزجاج الخلفي

REAR PARKING SENSORS

•

•

حساسات خلفية لركن السيارة

TIRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS)

•

•

)TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

•

)ISO-FIX(( نظام تثبيت مقعد الطفل

REAR FOG LAMPS

•

•

مصابيح خلفية للضباب

FRONT FOG LAMPS

•

مصابيح أمامية للضباب

CRUISE CONTROL

•

مثبت سرعة

DAY TIME RUNNING LIGHTS (DRLS)

•

)DRLS( مصابيح نهارية

MODEL CODE

TYYA01P13AP2RA18

رمز الموديل

TYYA01P15AP3RA18

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

األلــوان الـخــارجـيــة

Exterior colours

األلـوان الـداخـلـيـة

Interior colours

)040( أبيض ناصع

)1D4( فضي المع

)1G3( رمادي المع

)عاجي (قماش رقيق

)عاجي (قماش رقيق

)عاجي (قماش رقيق

Super White II (040)

Silver Metallic (1D4)

Gray Metallic (1G3)

Ivory (Fabric low)

Ivory (Fabric low with stitching)

Ivory (Fabric low with stitching)

)4R8( برتقالي المع

)3R3( أحمر ميكا المع

)218( أسود ميكا أتيتيود

Orange Metallic (4R8)

Red Mica Metallic (3R3)

Attitude Black Mica (218)

)8W7( أزرق غامق ميكا المع

)8R3( أزرق رمادي المع

Dark Blue Mica Metallic (8W7)

Grayish Blue Metallic (8R3)

)أسود (قماش رقيق

)أسود (قماش رقيق مع درزة

)أسود (قماش سميك مع درزة

Black (Fabric low)

Black (Fabric low with stitching)

Black (Fabric low with stitching)

)أسود (قماش رياضي مع درزة حمراء
Black (Fabric sport with red stitching)
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