The Yaris Life
A style that means being different. Leading a way of life that
sees you take care of your own values while always looking for
new forms of excitement. Following dreams you’ve had of being
active and stylish every day. Together with Yaris.

للحياة نمط آخر مع يارس
 يواكبك في رحلة حياتك ليهتم بأدق معاييرك،نمط مختلف بكل معنى الكلمة
 يسير على خطى أحالمك.الخاصة وليبحث بصحبتك عن آفاق جديدة للمتعة واإلثارة
 خير رفيق...  يارس.لتعيش تلك الحياة المفعمة بالنشاط واألناقة كل يوم
.على الطريق

تخطف األنظار من حولك
Drawing More Attention

حين تقع عينيك عليها ،ستسحرك بمقدمتها الديناميكية وإطالالتها العصرية
الساحرة .أما تقاسيم هيكلها ،فستخلق عندك انطباع ًا ال يزول عن مدى تطورها
وقوتها .فاستعد لتكون محط أنظار العالم من حولك.
Yaris’ dynamic front end conveys a high-grade look the moment
you see it. Its body lines create an impression both energetic and
advanced. People just can’t take their eyes off it.

حين يمر الوقت سريع ًا
You Just Forget the Time
The cockpit exudes a sophisticated and dynamic ambience with
cosseting you in comfort and quietness you feel could last forever.

تزخر قمرة القيادة بأجوائها الديناميكية الراقية لتغمرك بإحساس من السكينة
ً والراحة يدوم
.أبدا

تمضي معـك مشـوار الـحياة لـسنوات وسنوات
Keeping you Going and Going

سالسة قيادتها ستأسر قلبك يوم ًا بعد يوم .وال تدري إلى أي مدى سيصل بك
هذا العشق العارم للقيادة.
Charmed by the smooth drive, day after day.
How far this love of the drive will take you, you do not know.

الـمـزایـا والـتـجـھـیـزات

Features and Equipment

1NR-FE Max. output 73/6000 kW/rpm
Max. torque 123/4200 Nm/rpm
2NR-FE Max. output 79/6000 kW/rpm
Max. torque 140/4200 Nm/rpm
LED shower light

Integrated control of the advanced stepless transmission MULTIDRIVE 7S and

 من فئة الدُ شLED ضوء

يوفر التحكم الكامل لناقل الحركة المتطور ملتي درايڤ غير المتدرج ذي السبع سرعات مع المحرك

engine delivers a smooth, powerful drive and excellent fuel efficiency. The 7-speed

 يمكن تفعيل. ناهيك عن الكفاءة الرائعة في استهالك الوقود،منتهى السالسة والقوة أثناء القيادة

sequential shiftmatic ode is activated by selecting the M position, letting you enjoy

 لتشعر وكأنك تقودM آلية التحويل األتوماتيكي التتابعي للتروس ذات السبع سرعات باختيار وضعية

حاملو أكواب وحيز لوضع الهاتف الذكي

Driver side storage space

حيز تخزين بجانب السائق

Rear console box

صندوق كونسول خلفي

Front cup holders & smartphone storage space

.سيارة بناقل حركة يدوي

the feeling of a manual transmission.

With VSC
Without VSC

Without VSC

Luggage space

حيز لألمتعة

جيب خلف المقعد ومسند خلفي مع حاملي أكواب
Seatback pocket & rear armrest with cup holders

Vehicle Stability Control
detects lateral skidding during
cornering, automatically

يعمل التحكم في ثبات المركبة على
منع االنزالق الجانبي للمركبة أثناء
 ما يسيطر تلقائي ًا على،االنعطاف

controlling engine output as

،قوة المحرك والفرامل في كل إطار

well as the braking force on

وبالتالي يساعد السائق على التحكم

each tyre, helping the driver
to maintain control.

.الدائم بالمركبة

 للحد من تأثير الحوادث علىSRS يتم تبني الوسائد الهوائية
SRS airbags are adopted to help reduce impact on
passengers in the event of a collision. In addition,
 تعمل بنية الهيكل على امتصاص وتوزيع، عالوة على ذلك.الركاب
the body structure efficiently absorbs and
 بينما يتم،القوة الناتجة عن االصطدام من األمام والجوانب
distributes energy from frontal and side impacts,
.اعتماد البنية القوية للمقصورة للتقليل من تشوه المقصورة
while adoption of a high-strength cabin structure
كما تساعد بنية الهيكل أيض ًا على تخفيف قوة االصطدام التي
helps reduce cabin deformation. The body structure
.تصيب رؤوس المشاة في حال االصطدام بهم
also helps mitigate impact energy to the head of a
pedestrian in the event of a pedestrian collision.

Glove box

صندوق تابلو

المــواصـفــات

Specifications
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

SE

SE+

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

FUEL ECONOMY

المزايا التقنية
المحرك

•

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

BRAKE ASSIST (BA)

•

•

)BA( نظام الفرملة المساعد

CRUISE CONTROL

•

•

مثبت سرعة

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

TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS)

•

•

نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

سعة خزان الوقود

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

)الوزن اإلجمالي (كغ

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

•

)ISO-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل

OUTPUT (HP/RPM)

105/6000

) دورة بالدقيقة/قوة المحرك (حصان

TORQUE (KG-M/RPM)

14.3/4200

) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر

TRANSMISSION
TYRES SIZE

ناقل الحركة

MULTI DRIVE 7S
175/65R14

DIMENSIONS (MM)

185/60R15

مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم

L 4,425 X W 1,730 X H 1,475

مزايا األمان

SAFETY FEATURES
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

االستهالك االقتصادي للوقود

20 KM/L

المــواصـفــات

Specifications

FUEL TANK CAPACITY

42 LITERS

GROSS WEIGHT (KG)

1,550

NUMBER OF DOORS

4

عدد األبواب

REAR FOG LAMPS

•

•

مصابيح خلفية للضباب

SEATING CAPACITY

5

عدد المقاعد

REAR PARKING SENSORS (2R)

•

•

)2R( حساسات خلفية لركن السيارة

DAY TIME RUNNING LIGHTS (DRLS)

•

)DRLS( مصابيح نهارية

FRONT FOG LAMPS

•

مصابيح أمامية للضباب

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES

نظام تكييف هوائي يدوي

MANUAL AIR CONDITIONING

•

CENTRAL DOOR LOCKING

•

•

FABRIC SEATS

•

•

مقاعد قماشية

FLOOR MATS

•

•

سجادات أرضية

POWER STEERING

•

•

مقود كهربائي

POWER WINDOWS

•

•

نوافذ كهربائية
 بوصة4,2  متعددة المعلوماتTFT شاشة

قفل مركزي لألبواب

4.2" TFT MULTI INFORMATION DISPLAY

•

PUSH START BUTTON

•

زر تشغيل المحرك

REAR SEATS 60:40 SPLIT FOLDING

•

40:60 المقعد الخلفي قابل للطي والتقسيم بنسبة

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

•

مقود مزين بالجلد

AUTO AIR CONDITIONING

•

مكيف هواء أتوماتيكي

CHROME INSIDE DOOR HANDLE

•

مقابض كرومية لألبواب من الداخل
النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

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

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

•

•

NUMBER OF SPEAKERS

4

6

عدد المكبرات الصوتية

•

 الشاشة متعددة المعلومات/ الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE/MID

األلــوان الـخــارجـيــة

Exterior colours

)040( أبيض ناصع

)070( أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية

)1D4( رمادي المع

Super White II (040)

White Pearl Crystal Shine (070)

Silver Metallic (1D4)

األلـوان الـداخـلـيـة

Interior colours

)عاجي (قماش سميك مع درزة

)عاجي (قماش رقيق مع درزة

)عاجي (قماش رقيق

Ivory (Fabric high with stitching)

Ivory (Fabric low with stitching)

Ivory (Fabric low)

المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES
WHEELS

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

14" STEEL

15" ALLOY

WIRELESS DOOR LOCK

•

•

BODY COLORED DOOR HANDLES

•

BODY COLORED DOOR MIRRORS

•

•

DOOR MIRRORS - POWERED

•

RETRACTABLE

العجالت
قفل السلكي لألبواب
مقابض األبواب بلون الهيكل

)1G3( رمادي المع

)218( أسود ميكا أتيتيود

)3R3( أسود ميكا أتيتيود

Gray Metallic (1G3)

Attitude Black Mica (218)

Red Mica Metallic (3R3)

مرايا األبواب بلون الهيكل

)أسود (قماش سميك مع درزة

)أسود (قماش رقيق مع درزة

)أسود (قماش رقيق

Black (Fabric high with stitching)

Black (Fabric low with stitching)

Black (Fabric low)

 كهربائية- مرايا األبواب

DOOR MIRRORS WITH SIDE INDICATORS

•

مرايا األبواب بمؤشرات االنعطاف

CHROME DOOR HANDLES

•

PROJECTOR HALOGEN HEADLAMPS

•

مقابض كرومية لألبواب
كشافات هالوجين أمامية

SMART KEYLESS ENTRY

•

AUTO LIGHT CONTROL SWITCH

•

دخول ذكي بدون مفتاح
مفتاح للتحكم األتوماتيكي باألضواء

)4W0( بني كوارتز المع

)8W7( أزرق غامق ميكا المع

Quartz Brown Metallic (4W0)

Dark Blue Mica Metallic (8W7)

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