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2AZ-FE محرك فئة
 لتر2.4 ،صماما
ً
16
 دورة بالدقيقة6000  حصانً ا عند168
 دورة بالدقيقة4000  متر عند-  كغ22.8 :العزم
2AZ-FE
16V 2.4-litre
168HP/6000rpm
22.8kg-m/4000rpm
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Driver’s seat upper box
Front passenger’s seat upper box
Glove box
Cupholders
Front door pockets
Center console box
Sliding door bottle holders
Pocket and cupholders
Underfloor storage space

 صندوق علوي- مقعد السائق
 صندوق علوي- مقعد الراكب األمامي
صندوق القفازات
حوامل أكواب
جيوب األبواب األمامية
صندوق الكونسول الوسطي
حوامل قوارير على الباب المنزلق
جيب وحوامل أكواب
منطقة تخزين سفلية تحت األرضية
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يسمح لك نظام الدخول والتشغيل الذكي بدخول السيارة وتشغيل
 كذلك تم تزويد بريفيا بنظام.المحرك دون إخراج المفتاح من جيبك
. وبجهاز إنذار اختياري،معطل للمحرك
ّ
مانع للسرقة مع
The Smart Entry & Start System allows you to access the
car and start the engine without taking out the key. The
Previa is also fitted with an immobiliser system and optional
security alarm.

بالتحكم اإللكتروني) هو نظام ناقل حركة آلي فائق الذكاء ذو أربع
ّ
 (ناقل الحركةECT نظام
سرعات يقدم استجابة سريعة وسلسة لنقل الحركة باإلضافة إلى فعالية عالية وسالسة
.فائقة في تحويل العزم ونقل الحركة عند صعود وهبوط المنحدرات
يمكنك نظام ناقل الحركة اآللي ذو األوضاع المتعددة من االستمتاع بقيادة سلسة مع
 كذلك يقدم لك اإلحساس،اإلحساس بمتعة ناقل الحركة اليدوي مع أنه ناقل حركة آلي
.بالتسارع والقيادة الرياضية
 توجد مرآة للمحادثة،لسهولة التواصل داخل المقصورة
والتواصل بين ركاب المقاعد األمامية وركاب المقاعد
.الخلفية دون الحاجة لاللتفات للوراء حتى أثناء القيادة
A conversation mirror in the overhead console allows
the front seat occupants to check the rear seat
occupants without turning around even while driving,
contributing to easy communication in the cabin.

The Super ECT (Electronic Controlled Transmission), a super intelligent 4-speed
automatic transmission, provides very responsive, smooth shifting. It also
incorporates a highly efficient “Super Flow” torque converter and uphill/downhill
shift control.
The Multi-mode Automatic Transmission lets you enjoy intuitive driving with
the feeling of a manual transmission even though it is an automatic, providing
excellent acceleration and sporty driving.

 والتي تساعد على تجنب الحوادث،تم تزويد سيارة بريفيا بخاصية التحذير من تغير ضغط الهواء داخل اإلطارات
 وذلك من خالل الكشف المبكر عن انخفاض، والتآكل السريع في اإلطارات، واالستهالك الزائد في الوقود،المرورية
.ضغط الهواء داخل الإلطارات
The Previa is equipped with a Tyre Inflation Pressure Warning Feature. This feature helps avoid traffic
accidents, poor fuel economy and increased tyre wear, by early detection of under-inflated tyres.

،نظام تكييف هواء مزدوج مع نظام تحكم أمامي
ومستشعر حرارة مستقل خلفي لتوفير درجة الحرارة
.المثالية والراحة في جميع المقاعد
The dual auto air conditioning system features
a front neural network control together with
a rear independent temperature sensor to
provide outstanding comfort in all seats.

Eight-seater model

40:60 مقاعد الصف الثالث مقسمة بنسبة
.وقابلة للطي بشكل مستقل
The 60:40 split third row seats tumble fold
independently.

 مقاعد8 موديل

Seven-seater model

 مقاعد7 موديل

40:60 مقاعد الصف الثالث مقسمة بنسبة
وقابلة للطي بشكل مستقل من أجل زيادة
.المساحة المخصصة لألمتعة والحقائب
The 60:40 split third row seats tumble fold
independently to expand the luggage space
in stages.

يمكن إمالة وسائد جلوس مقاعد الصف الثاني
لألعلى وتقديم المقاعد إلى األمام إلفساح
.مساحة أكبر ألقدام ركاب مقاعد الصف الثالث
The second row seat cushion can be tipped
up and the seat slid forward to expand
legroom for third row seat passengers.

يمكن إمالة ظهور مقاعد الصفين الثاني والثالث
بشكل مسطح بالكامل إليجاد مساحة للتمدد
واالسترخاء
The second and third row seats recline fully
flat to create space to stretch out and relax.

يمكن إمالة ظهور مقاعد الصفين الثاني والثالث
بشكل مسطح بالكامل
The second and third row seats recline fully flat.

The second row passenger seats have an ottoman
integrated into the front of the seat cushion that
folds out, letting you lie back and put your feet up.
The captain’s seats also slide laterally to enable
passengers to easily get in and out of the third
row seats. The center console box can be moved
backward from the front seats for easy reach of
passengers in the driver’s seats.

تتميز مقاعد الصف الثاني بوجود مساند أقدام مطوية
تحت المقعد يمكن فتحها بحيث تتيح لك االستلقاء مع رفع
 كذلك يمكن تحريك المقعد الجانبي األيمن،القدمين عليها
،إلى األمام لتسهيل دخول وخروج ركاب الصف الثالث
كذلك يمكن سحب الكونسول الوسطي إلى الخلف بحيث
.يكون في متناول ركاب الصف الثاني

متطورة
ّ
معايير أمان
مصممة بأدق التفاصيل
لتعطيك راحة البال

مسند الرأس النشط غير مفعل
مسند الرأس النشط مفعل

Advanced safety
measures were refined
to the smallest details to
give you peace of mind

2,950 mm
4,795 mm

1,800 mm

1,750 mm

 (ملف قفلELR تم تجهيز المقاعد األمامية بأحزمة أمان
،طوارئ) ذات ثالث نقاط مزودة بوظيفة الشد المسبق
 كذلك فإن مقاعد الصف الثاني مجهزة.ومحددات قوة
 ملف قفل-  (ملف قفل طوارئELR-ALR بأحزمة أمان
 أما مقاعد الصف الثالث فهي،تلقائي) ذات ثالث نقاط
 ذات ثالث نقاط تثبيت وجميعELR مجهزة بأحزمة أمان
.المقاعد مجهزة بمساند رأس
The front seats are fitted with 3-point ELR
seatbelts equipped with pretensioners and force
limiters. The second row seats are fitted with
3-point ELR-ALR seatbelts, and third row seats
with 3-point ELR seatbelts. All seats are also
fitted with headrests.

أنظمة السالمة الكامنة
Passive Safety

أنظمة السالمة النشطة
Active Safety

 (تقييم التميز العالمي) في سيارة بريفيا أعلى مستوى سالمةGOA يوفر نظام تويوتا
أيضا على تقليل
ً  كما تساعد البنية الخاصة بامتصاص الصدمات،وأمان هيكل في فئتها
.إصابات المشاة الذين يتعرضون للصدم
 (نظامSRS  تم تجهيز بريفيا بوسائد هوائية،للمساعدة على تقليل أثر الصدمة على الركاب
)تقييد الحركة التكميلي

 (توجيه المقود كهربائيً ا) للمساعدة على التحكم في مقدار عزم التوجيهEPS نظام
 المكابح المانعة لالنغالقABS  باإلضافة إلى نظام،واإلسهام في قيادة ثابتة
. لتوزيع قوة الكبح إلكترونيً اEBD ونظام

Toyota’s “GOA” (Global Outstanding Assessment) provides the Previa with the
highest level of safety body in its class. Impact-absorbing structures also help to
reduce injury to pedestrians involved in a collision.
To help reduce the impact to occupants in a collision, the Previa is equipped with
SRS (Supplemental Restraint System) airbags, an SRS knee airbag on the driver’s
seat, SRS side airbags and SRS curtain shield airbags.

EPS (Electric Power Steering) controls the amount of steering torque assist,
contributing to excellent vehicle driving stability and control. ABS (Anti-lock
Brake System) with EBD (Electronic Brake force Distribution) also plays a crucial
role for a smooth ride.
EPS  يعمل نظام:التحكم عند الضغط على الفرامل أثناء القيادة على طريق غير مستو
على مساعدة عزم التوجيه في االتجاه للمساعدة على موازنة االختالف في قوة الكبح بين
.العجالت اليسرى واليمنى
Control when braking while straddling an inconsistent road surface: EPS assists
steering torque in the direction to help counteract the difference in braking force
between the left and right wheels.

انتقل إلى نمط الحياة الراقي
.الذي طالما حلمت به

امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك
The unbeatable advantages that will make you and your Toyota happy
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
%70 التوفير حتى
الحماية من زيادة تكاليف الصيانة
* كم80,000  سنوات أو4 عقد صيانة لمدة
قابلية تحويل العقد كلي ًا عند بيع السيارة

•
•
•
•
ً* أيهما يأتي أوال

...صيانة سيارتك لدى الفطيم تويوتا ستضفي عليك راحة البال وتمنحك أيض ًا
Servicing your car with Al-Futtaim Toyota not only gives you peace of mind but also…
Experts Knowledge

Nobody knows your Toyota better than our trained Toyotacertified technicians.

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.

Warranty

Secure your Toyota warranty when you choose to get your servicing
done by us.

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.

خبرة المختصين

.من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء

جودة الشركة المصنعة

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

الضمان

.حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا

المرونة والراحة

 قم بصيانة سيارتك تويوتا.نحن بجانبك أينما كنت
.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

فريدا من األناقة الراقية يمكنك من التفاعل مع
ً
تقدم لك بريفيا أسلوبً ا
 واالستمتاع بالراحة والهدوء ضمن مقصورتها الرحبة،المتطور
ّ
تصميمها
 كما يحقق لك أداؤها العالي أقصى درجات الراحة عند القيادة بكل،المريحة
 كي تمارس قيادتها على طريقتك وتشعر بالرضا التام مع كل،سالسة واسترخاء
.والتطور المتجسدة فيها
ّ
ميزات األناقة والحداثة

Premium lifestyle
Bringing your dreams to life
The Previa’s sleek monoform styling engages you with its advanced
design. Its comfortable spacious cabin offers you the enjoyment of a
rich and peaceful ride. The driving performance realises ride comfort
that is smooth and stress-free, enabling you to drive as you wish.

المــواصـفــات

Specifications
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

S

OUTPUT (HP/RPM)
TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION
REAR SUSPENSION
DIMENSIONS (MM)

SEATING CAPACITY

22.8/4000

) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر
ناقل الحركة

MACPHERSON STRUT TYPE

نظام تعليق أمامي

TORSION BEAM

نظام تعليق خلفي

215/55R17, 7J ALLOY WHEELS

4795 x 1800 x 1750 (WITH ROOF RAILS 1810)

FUEL TANK CAPACITY

مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود

65 LITRE

األبواب

5
8

المحرك
) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

205/65R16, 6.5JJ STEEL WHEELS

DOORS

المزايا التقنية

168/6000
4-SPEED AUTOMATIC

FRONT SUSPENSION
TYRE SIZE

SE

2.4 L, 4 CYLINDER IN LINE, 16 VALVE, DOHC WITH VVT-i,
UNLEADED WITH CATALYTIC CONVERTER

7

AUTO AIR CONDITIONING

•

•

مكيف هواء أتوماتيكي

PUSH START & SMART ENTRY

•

•

زر لتشغيل المحرك ودخول ذكي

FABRIC

LEATHER

SEATS
DRIVE POWER SEAT
STEERING WHEEL
REAR SEAT NO.1 60:40 SEPARATE

•
URETHANE

LEATHER & WOOD-TRIMMED

•

CAPTAIN SEATS

والعة ومنفضة للسجائر

FRONT SEATS FOR 2 PEOPLE (SEPARATED)

•

•

مقاعد أمامية منفصلة لشخصين

MANUAL

MANUAL

•

•

نظام إنارة عند الدخول
قفل كهربائي ومركزي لألبواب

عمود المقود قابل لإلمالة

CENTRAL & POWER DOOR LOCKING

•

•

CRUISE CONTROL

•

•

مثبت سرعة

POWER WINDOWS

•

•

نوافذ كهربائية

•

*مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم أتوماتيكي مع كاميرا خلفية
CD  مشغل/FM /AM نظام صوتي مع راديو

AUDIO AM/FM/CD

•

•

NUMBER OF SPEAKERS

6

6

عدد المكبرات الصوتية

STEERING SWITCH

•

•

أزرار للتحكم بالصوت على المقود
المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES
FRONT & REAR FOG LAMPS

•

•

مصابيح أمامية وخلفية للضباب

BODY COLOURED DOOR HANDLES

•

•

مقابض األبواب بلون الهيكل

MANUAL

POWERED

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING (TIPW)

•

•

)TIPW( نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

مزايا األمان

DUAL AIRBAGS

•

•

وسائد هوائية مزدوجة

ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER

•

•

نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

FRONT & REAR PARKING SENSORS*

•

•

*حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

Exterior Colours

II أبيض ناصع
Super White II

أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال
White Pearl Crystal Shine

األلوان الخارجية

Interior Colours األلوان الداخلية

فضي معدني
Silver Metallic
)عاجي (قماش
Ivory (Fabric)

أسود
Black

أبواب منزلقة جانبية

•

مصابيح أ مامية زينون مع تعديل أتوماتيكي لمستوى األضواء ونظام إ نارة أ مامية متكيفة

17” ALLOY WHEELS

•

 بوصة17 عجالت ألومنيوم

جلد بيج فاتح
Light Leather Beige

ROOF RAILS

•

سكك للتحميل على السقف

•

مصباح للتوقف الخلفي على السقف

أحمر غامق ميكا معدني
Deep Red Mica Metallic

The 2019 Previa information presented herein is based on data available at the time of creation (August
2018) and is subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may
vary. For details on vehicle specifications, standard features and available equipment in your area, contact
your nearest Al-Futtaim motors Toyota showroom.

 بوصة16 عجالت فوالذية

•

•

تيتانيوم جليدي ميكا معدني
Ice Titanium Mica Metallic

مصابيح هالوجين أمامية

•

HID HEADLAMPS WITH AUTO LEVELLING & AFS

HIGH MOUNT STOP LAMP

•

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

16” STEEL WHEELS

•

60:40 المقعد الخلفي الثاني قابل للتقسيم والقلب بنسبة

•
•

HALOGEN HEADLAMPS

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

SAFETY FEATURES

مقود كهربائي

•

SIDE SLIDING DOORS

جناح خلفي
مزيل ضباب الزجاج الخلفي

60:40 المقعد الخلفي األول قابل للتقسيم بنسبة

•

AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR WITH REAR CAMERA*

•
•

المقاعد

REAR SEAT NO.2 60:40 SEPARATE - TUMBLE

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

•
•

مقعد كهربائي للسائق

CIGARETTE LIGHTER & ASH TRAY
STEERING COLUMN TILT

REAR SPOILER
REAR WINDOW DEFFOGER

عدد المقاعد

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES

المــواصـفــات

Specifications

عسلي غامق ميكا معدني
Dark Sherry Mica Metallic

 وهي،)2018  تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد (أغسطس2019 المعلومات الواردة هنا عن موديل بريفيا
.المنتجة فعليً ا عما هو مبين هنا
َ
 قد تختلف مركبات العرض والمركبات.خاضعة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق
 يرجى االتصال بأقرب،للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم
. تويوتا- صالة عرض الفطيم للسيارات

