








While petrol-heads speak of Supra’s 
legendary performance, the interior tells an 
equally tantalising tale. Its innovative race-
bred interior design offers an enhanced 
driving experience.

Taking your eyes off the road when you’re 
tearing off down the road can be unnerving. 
That is why, the Supra gives you all driving 
related information at a glance. It comes 
with a large instrument cluster built around 
an 8.8” HD colour monitor that dazzles  
with clarity.

While the Supra provides a breath-taking 
experience, it also gives you two lush 
leather seats upfront to catch your breath. 
8-way power sports seats with lumbar 
support engulf you in luxury. The steering 
wheel too is crafted from grippy leather and 
is equipped with paddle shifters for greater 
control.

You’ll stay charged and connected thorough 
your driving experience with wireless 
charger, Digital Audio Broadcasting and 
Alcantara sport seats on the 2.0 GR and 3.0 
GR Blue Edition.

فيما يسطر محركها الجبار أروع أساطير األداء، 
تروي مقصورتها قصصًا مثيرة عن تصميمها 

المبتكر للسباق الذي يهب قائدها متعة ال حدود 
لها أثناء القيادة.

ال شك أن ابتعاد النظر عن الطريق ولو لوهلة 
محفوف بالمخاطر، لذلك، صممت سوبرا لتمنح 
من يجلس على مقعد قيادتها كافة المعلومات 

التي يحتاجها من خالل شاشة ملونة عالية الدقة 
والنقاء مقاس 8,8 بوصة.

إلى جانب تلك المتعة التي تحبس األنفاس 
أثناء قيادتها، تقدم سوبرا مقعدين رياضيين 

من أرقى أنواع الجلد مزودين بثماني حركات مع 
مسند ألسفل الظهر لتغوص في رحابهما بعالم 
من الرفاهية المطلقة. كما تم تصميم مقودها 

من الجلد الفاخر مع عتالت لنقل السرعة لتمنحك 
منتهى التحكم.

ستواصل االستمتاع بالشحن واالتصاالت طوال 
تجربة قيادتك مع الشاحن الالسلكي والبث 

 Alcantara الصوتي الرقمي والمقاعد الرياضية
.GR Blue 3.0 و GR 2.0  على موديالت



TECHNICAL FEATURES 2.0 GR 3.0 GR 3.0 GR BLUE EDITION المزايا التقنية

ENGINE 2.0L, 16V DOHC, 4-CYL, 
IN-LINE TYPE,  TURBO 3.0L, 24V DOHC, 6-CYL, IN-LINE TYPE, TURBO المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 255 / 5000 - 6500 382 / 5800 - 6500 قوة المحرك ) حصان /  دورة   بالدقيقة(
TORQUE (NM/RPM) 400/ 1550- 4400 500/ 1800 - 5000 عزم المحرك )نيوتن   متر /  دورة   بالدقيقة(
TRANSMISSION 8 SPEED AUTOMATIC ناقل   الحركة
0-100 KM/H (SEC) 5.2 4.1  0-100 كم/ الساعة )ثانية(
TOP SPEED (KM/H) 250 السرعة القصوى )كم/ ساعة(
TYRE SIZE (F/R) (F)255/40R18   (R)275/40R18 (F)255/35R19   (R)275/35R19 مقاس اإلطارات )اإلطارات المدّعمة(
DIMENSIONS (MM) L4,379 x W1,854 x H1,299 L4,379 x W1,854 x H1,292 األبعاد  ) ملم( 
FUEL TANK CAPACITY (LITRES) 52 سعة   خزان   الوقود )لتر(
FUEL ECONOMY (KM/L) 16.3 14.4 االستهالك االقتصادي للوقود )كم/ لتر(
GROSS WEIGHT (KG) 1710 1815 الوزن   اإلجمالي )كغ(
WHEELBASE (MM) 2,470 قاعدة   العجالت )ملم(
NUMBER OF DOORS 2 عدد   األبواب
SEATING CAPACITY 2 عدد   المقاعد
EMISSION CERTIFICATION  EURO4 شهادة االنبعاثات
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING • • • نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين
SPORT SEAT ALCANTARA LEATHER ALCANTARA مقعد رياضي
3-SPOKE LEATHER STEERING WHEEL • • • مقود مغطى بالجلد مع 3 قضبان منّصفة
PUSH START BUTTON • • • زر تشغيل المحرك
INTEGRATED SPORT DRIVING (NORMAL/SPORT) • • • قيادة رياضية مدمجة )عادية/ رياضية(
LUMBAR SUPPORT (D/P) • • • )D/P( مسند ألسفل الظهر
ALUMINUM DOOR SCUFF PLATE • • • لوحة ألومنيوم على عتبة األبواب
SPORT PEDALS • • • دواسات رياضية
PADDLE SHIFTS • • • عتالت نقل السرعة
HEAD UP DISPLAY               • • • شاشة على مستوى الرأس
WIRELESS CHARGER • • • شاحن السلكي
POWERED SEAT • • مقاعد كهربائية
SPECIAL FLOOR MATS • سجادات أرضية خاصة
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
8.8" WIDESCREEN NAVIGATION SYSTEM • • • نظام مالحة مع شاشة واسعة 8,8 بوصة
MULTIMEDIA SYSTEM WITH 12 JBL SPEAKERS • • • نظام متعدد الوسائط مع 12 مكبرًا صوتيًا
STEERING WHEEL CONTROL - AUDIO/VOICE/ACC • • • أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ النظام الصوتي/ مثبت السرعة القابل للتكّيف
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 18" ALLOY 19" FORGED 19" FORGED - BLACK العجالت
POWERED DOOR MIRRORS – RETRACTABLE/BSM • + MEMORY + MEMORY BSM /مرايا أوتوماتيكية لألبواب - قابلة للطي
SMART KEYLESS ENTRY • • • دخول ذكي بدون مفتاح
DUAL EXHAUST • SPORT SPORT عادم رياضي مزدوج
LED HEADLAMPS WITH LEVELLING • ADAPTIVE ADAPTIVE LED تعديل مستوى مصابيح
LIGHT CONTROL SYSTEM • • • نظام للتحكم باألضواء
LED REAR COMBINATION LAMP • • • مصابيح LED خلفية 
BRAKE CALIPERS - RED WITH LOGO • • • فّكا الكابح – حمراء اللون مع الشعار
BODY STRIPES DESIGN • تصميم خطوط الهيكل
SAFETY FEATURES مزايا األمان
AIRBAGS – FRONT/ SIDES/ CURTAIN/ DRIVER KNEE • • • وسائد هوائية أمامية/ جانبية/ ستائرية/ على مستوى ركبة السائق
AIRBAG ON-OFF SWITCH • • • مفتاح لتشغيل وإطفاء الوسائد الهوائية
ADAPTIVE CRUISE CONTROL • • • مثبت سرعة قابل للتكّيف
DAYTIME RUNNING LIGHTS • • • مصابيح نهارية
TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) • • • (TPWS) نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • (ISO-FIX) نظام تثبيت مقعد الطفل
BLIND SPOT MONITOR • • • نظام مراقبة الزوايا غير المرئية
LANE DEPARTURE WARNING • • • نظام تحذيري عند الخروج عن المسار
LANE CHANGE ASSIST         • • • نظام المساعدة عند تغيير المسار
PRE-COLLISION SYSTEM • • • نظام األمان قبل التصادم
TRAFFIC SIGN RECOGNITION • • • تمييز اإلشارة الضوئية
REAR FOG LAMP (LED) • • • )LED( مصابيح خلفية للضباب
CLEARANCE AND BACK SONAR • • • حساسات سونار جانبية وخلفية الستشعار المسافة
REAR VIEW CAMERA • • • كاميرا للرؤية الخلفية


