


السيارة الرياضية العملية الحقيقية باألناقة والثقة.

The True SUV with Style & Confidence.

2



3



4



5



6



7



حضور أصيل: القوة تلتقي بالجمال الفائق.
الت�شميم المميز يج�شد الجمال العملي، ويجمع بين التوزيع الوظيفي المتقدم والت�شغيل 

الغريزي والخ�شائ�ص الراقية ليعطيك قيادة رائعة.

Authentic presence: Tough meets gorgeous.

The bold design embodies functional beauty, blending advanced 
ergonomics, intuitive operation and refined features to provide a truly 
engaging driving experience.

عدادات م�شتركة: العدادات التي تتميز ب�شهولة القراءة و�شا�شة 

عر�ص معلومات متعدد TFT )ترانز�شتور �شريطي رقيق( ملونة 

4.2 بو�شة لتزويد ال�شائق بالمعلومات ال�شرورية للقيادة بنظرة 

�شريعة. وهناك موؤ�شر القيادة االقت�شادية الذي يدعم القيادة 

االقت�شادية.

Combination meters: The easy-to-read meters 
and a 4.2-inch color TFT (Thin Film Transistor) 
multi-information display provide the driver with 
vital vehicle information at a glance. An Eco 
Driving Indicator supports eco driving.

نظام الدخول وبدء الت�شغيل الذكي: عند حمل المفتاح 

االإلكتروني، يمكنك قفل / فك قفل االأبواب وت�شغيل / اإيقاف 

المحرك.

Smart Entry & Start System: When carrying 
the Electronic Key, you can lock/unlock the 
doors and start/stop the engine.*

منظومة المفاتيح المركزية: التركيز على االأداء العملي ي�شع مفاتيح القيادة في المتناول 

ب�شهولة، م�شهمًا في اإعطاء �شعور باال�شترخاء والثقة في ال�شيطرة على القيادة.

Center cluster switches: A focus on functionality positions driving 
switches in easy reach, contributing to a relaxed and confident feeling 
of driving control.

المفتاح الميكانيكي مدمج في بنية المفتاح االإلكتروني. تنبيه حول المفتاح االإلكتروني: يمكن للموجات الال�شلكية اأن توؤثر على االأجهزة الطبية الكهربائية. ينبغي على االأ�شخا�ص المزودين   *

باأجهزة من بينها منظمات �شربات القلب المزروعة في الج�شم اأن يحافظوا على عدم االإقتراب بتلك االأجهزة من هوائيات نظام الدخول وبدء الت�شغيل الذكي. يمكن اإيقاف بث الموجات 

الال�شلكية. يرجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي لمعرفة التفا�شيل. مالحظة: يرجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي عن التفا�شيل حول مدى توفر الخ�شائ�ص والتجهيزات.

* The mechanical key is built into the Electronic Key. Electronic Key caution: Radio waves may affect electric medical devices. 
Individuals with devices including cardiac pacemaker implants should keep them from coming close to the Smart Entry & Start 
System antennas. The transmission of radio waves can be disabled. Please inquire at your local dealer for details. Note: Please 
inquire at your local dealer for details on the availability of features.
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مكيف الهواء التلقائي الخلفي: فتحات ال�شقف 

فوق �شفي المقاعد الثاني والثالث ت�شمن توفير 

تبريد ممتاز. وتتيح لوحة التحكم ال�شقفية فوق �شف 

المقاعد اإمكانية الت�شغيل ب�شهولة.

Rear auto air conditioner: Vents in 
the ceiling above the second and third 
row seats ensure excellent cooling. The 
control panel in the ceiling above the 
second row seats enables convenient 
operation.
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راحة وأناقة: حيز سوف تحب مشاركته.
التفا�شيل عالية الجودة تثري الرحلة الهادئة والراحة الف�شيحة للمق�شورة، لتوفير 

بيئة ع�شرية لمتعة القيادة.

Elegant comfort: 
Space you’ll love to share.
Quality details enrich the quiet ride and spacious comfort 
of the cabin, creating a sophisticated environment for your 
driving pleasure.

النظام ال�شوتي: �شماعات التكبير مجهزة في مواقع ا�شتراتيجية الإعطاء �شوت 

ممتاز في كل المقاعد. �شا�شة العر�ص اللم�شية الكبيرة تتيح اإمكانية الت�شغيل اللم�شي 

ال�شهل للمفاتيح و�شوابط التحكم.

Audio system: The speakers are strategically positioned to 
provide excellent sound in all seats. The large touch-screen 
display enables easy touch operation of switches and controls.

مكيف الهواء التلقائي: يحافظ النظام عالي الكفاءة على درجة 

حرارة مريحة في المق�شورة، وي�شهم في الوقت ذاته في تحقيق 

م�شتوى ممتاز من االقت�شاد في ا�شتهالك الوقود.

Auto air conditioner: The highly efficient 
system maintains a comfortable cabin 
temperature, and at the same time contributes 
to the excellent fuel economy.

مالحظة: يرجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي عن التفا�شيل حول مدى توفر الخ�شائ�ص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.
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أداء ديناميكي: قدرة مثيرة تعمق متعة القيادة.
الت�شريع القوي واالنقياد المميز اللذان يحفزان رغبتك في التنعم بن�شوة القيادة على الطريق يعمالن في توازن مع الكفاءة الممتازة في ا�شتهالك الوقود.

Dynamic performance: Exhilarating power deepens driving pleasure.
Powerful acceleration and outstanding handling that actively feed your desire for driving 
excitement on the road are balanced by excellent fuel efficiency.

 ديزل تيربو VN �شعة 2.4 لترًا

مع مبرد بيني 

147 ح�شان/ 3400 د.د.

40.8 كجم-م/-1600 2000 د.د.

بنزين �شعة 2.7 لترًا

164 ح�شان/5200 د.د.

25.0 كجم-م/4000 د.د.

بنزين �شعة 4.0 لترًا

235 ح�شان/5200 د.د.

38.3 كجم-م/3800 د.د.

2.4-liter VN Turbo Diesel 
with Inter Cooler

147HP/3400rpm

40.8kg-m/1600-2000rpm

2.7-liter Gasoline

164HP/5200rpm

25.0kg-m/4000rpm

4.0-liter Gasoline

235HP/5200rpm

38.3kg-m/3800rpm

2GD-FTV (High)

2TR-FE

1GR-FE

ناقل حركة اإلكتروني التحكم متفوق 6 

�شرعات Super ECT 6: ناقل حركة 

اأوتوماتيكي 6 �شرعات فائق الذكاء يعطي 

اأداء قيادة وكفاءة ا�شتهالك وقود مميزين.

6 Super ECT (Electronic 
Controlled Transmission): 
A super intelligent 6-speed 
automatic transmission produces 
outstanding driving performance 
and fuel efficiency.

مفتاح و�شع القيادة: يتيح لل�شائق اإمكانية 

االختيار بين الو�شع االقت�شادي للم�شاعدة 

على تح�شين االقت�شاد في ا�شتهالك الوقود 

وو�شع القدرة لتعزيز الت�شريع ح�شبما يالئم 

ظروف القيادة.

Drive mode switch: Allows the 
driver to select between Eco 
Mode to help optimize economy 
and Power Mode to enhance 
acceleration to suit the driving 
conditions.

مالحظة: يرجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي عن التفا�شيل حول مدى توفر الخ�شائ�ص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.
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متانة حتى النخاع: السيارة الرياضية العملية الحقيقية وحدها 
الكفيلة بأن تلهمك القيام بمغامرات على الطريق الوعرة.

فالمظهر الع�شري يخفي تحته جوهر القدرات المميزة لالأرا�شي الوعرة المكون من االإطار الهيكلي المتين والتقنيات 

المتقدمة للقيادة على الطريق الوعرة.

Robust to the core: Only a true SUV can inspire off-
road adventures.
Beneath the sophistication, the robust frame and advanced off-road driving technologies form 
the core of the outstanding rough terrain capabilities.

بنية الإطار الهيكلي:

بنية الهيكل �شديد ال�شالبة ت�شهم في تحقيق المتانة غير 

العادية في البيئات القا�شية، اإ�شافة اإلى اأداء االنقياد الممتاز 

وهدوء الرحلة و�شال�شتها واإعطاء اإح�شا�ص باالأمان الذي 

يبعث على الطماأنينة.

 تحويل موؤقت لنظام الدفع:

من االأمور التي تدل على الت�شغيل المريح لل�شائق اأن باإمكانك 

التحويل بين نظام الدفع بعجلتين ونظام الدفع الرباعي 

)الدفع بالعجالت االأربع( بمجرد اإدارة هذا المفتاح 

القر�شي، حتى اأثناء حركة ال�شيارة.

Part-time transfer:
Highlighting driver-friendly operation, you can 
switch between 2WD and 4WD by simply 
turning the dial switch, even while moving.

نظام التعليق:

يتميز التعليق االأمامي والخلفي بت�شميم مثالي لتوفير 

ا�شتقرار و�شيطرة ممتازين.

Suspension:
The front and rear suspension is optimized to 
provide excellent stability and control.

Frame structure:
The high rigidity structure contributes 
to exceptional toughness in harsh 
environments, as well as excellent handling 
performance, a quiet smooth ride and 
reassuring feeling of safety.
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مالحظة: يرجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي عن التفا�شيل حول مدى توفر الخ�شائ�ص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.
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سهولة غير عادية: استكمل نمط حياتك النشط
التوزيعات المتعددة للمقاعد واأماكن التخزين الكثيرة تلبي ب�شرعة و�شهولة المتطلبات المتغيرة 

 لنمط الحياة الحركي.

�شندوق علوي: 

هذا ال�شندوق العملي مجهز بفتحات �شمنية 

لتكييف الهواء للمحافظة على برودة اأو دفء 

الم�شروبات المخزنة بداخله.

Upper box:
This convenient box features 
integrated air conditioning vents to 
keep drinks stored inside cool or 
warm.

مخزن �شف المقاعد الثاني:

مجهز في الجهة الخلفية ل�شندوق الكون�شول 

الو�شطي، ويت�شمن مخرج تيار كهربائي مبا�شر 

12 فولت ل�شحن االأجهزة الكهربائية المختلفة.

Second row seat storage:
Integrated in the back of the 
center console box, it includes a 
convenient DC-12V power outlet 
for charging various electric 
devices.

م�شند ذراع و�شطي:

م�شند الذراع المريح في �شف المقاعد الثاني 

يت�شمن حامالت اأكواب عملية في االأمام يمكن 

فتحها بدفعها.

Center armrest:
The comfortable armrest in the 
second row seats integrates handy 
push-open cupholders in the front.

باب موؤخرة اآلي:

يفتح ويغلق بمجرد دفع مفتاح، للنفاذ ب�شهولة 

اإلى حيز تحميل االأمتعة عندما تكون يداك 

محملتين.

Power back door:
Opens and closes at the push of 
a switch, providing convenient 
access to the luggage space when 
your hands are full.

Exceptional convenience: Complement 
your active lifestyle.
Versatile seating arrangements and an abundance of storage spaces 
quickly and easily accommodate the changing demands of a mobile 
lifestyle.

مخزن حيز الأمتعة:

هذا المخزن العملي الذي يقع في جانب حيز 

االأمتعة يتيح اإمكانية الو�شول ب�شهولة الى 

االأدوات والمعدات.

Luggage space storage:
Located in the side of the luggage 
space, this handy storage provides 
easy access to tools and gear.

�شندوق كون�شول و�شطي:

يمكن تخزين 22 اأ�شطوانة CD فيه كما يمكن 

ا�شتخدام الغطاء كم�شند ذراع كبير.

Center console box:
Can store 22 CDs. The lid can also 
be used as a large armrest.

 وظيفة الطي بلم�شة واحدة

)مقاعد ال�شف الثاني(:

تتيح اإمكانية الو�شول ب�شهولة اإلى مقاعد 

ال�شف الثالث، كما تعمل على ت�شهيل عملية 

تخزين المقاعد لتو�شيع حيز االأمتعة.

One-touch tumble function 
(Second row seats):
Provides easy access to the third 
row seats, and also makes it easy 
to stow the seats to expand the 
luggage space.

مخزن الكون�شول العلوي:

يقع بين حاجبي ال�شم�ص، ويوفر حيزًا لتخزين 

االأ�شياء ال�شغيرة والنظارات ال�شم�شية.

Overhead console storage:
Located between the two 
sunvisors, it provides a space 
for storing small items and 
sunglasses.
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توزيعات المقاعد:

يمكن اإعادة ترتيب المق�شورة الف�شيحة ب�شرعة ال�شتيعاب مجموعات متغيرة من 

االأ�شخا�ص واالأمتعة. وتتيح وظيفة طي مقاعد ال�شف الثاني بلم�شة واحدة اإمكانية 

الو�شول ب�شهولة اإلى مقاعد ال�شف الثالث. ولتو�شيع حيز االأمتعة ال�شتيعاب حموالت 

كبيرة اأو طويلة، يمكن طي مقاعد ال�شف الثاني بقلبها لالأ�شفل، كما اأن وظيفة زيادة 

حيز مقاعد ال�شف الثالث تتيح اإمكانية طي المقاعد وتخزينها بعيدًا با�شتعمال 

خطافات ثابتة من ال�شهل الو�شول اليها.

Seating arrangement:
The spacious cabin can be quickly rearranged to accommodate 
changing combinations of people and gear. A one-touch tumble 
function on the second row seats provides easy access to the 
third row seats. To expand the luggage space to accommodate 
big or long loads, the second row seats tumble fold and a space-
up function on the third row seats enables them to be folded 
and stored away using easy-to-reach fixed hooks.
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*1 االأكيا�ص الهوائية SRS )نظام تقييد الحركة التكميلي( هي اأنظمة تكميلية لال�شتخدام مع اأحزمة المقاعد. يجب على ال�شائق وجميع الركاب المتواجدين في ال�شيارة ارتداء اأحزمة مقاعدهم بطريقة �شحيحة طوال الوقت. ال تعمد اأبدًا اإلى تركيب نظام تقييد حركة طفل من النوع المتجه للخلف على مقعد الراكب 
االأمامي. وبالن�شبة لنظام تقييد حركة الطفل المتجه لالأمام، يو�شى با�شتعماله في �شف المقاعد الثاني، بخ�شو�ص تفا�شيل خ�شائ�ص االأمان الهامة هذه وغيرها، تاأكد من قراءة دليل المالك بعناية. المنطقة التي يبينها نظام العر�ص الخلفي محدودة للم�شاعدة على �شمان ال�شالمة. تاأكد من النظر بعينيك اإلى 

المناطق المحيطة ب�شيارتك قبل االنطالق. *ABS 2: نظام الفرامل المقاومة لالنغالق. EBD: توزيع قدرة الفرامل اإلكترونيًا. قد ال يعمل النظام بطريقة �شحيحة وذلك تبعًا الأحوال الطرق وغيرها من العوامل. تاأكد من قراءة دليل المالك بعناية. مالحظة: يرجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي عن التفا�شيل حول 

مدى توفر الخ�شائ�ص والتجهيزات.

*1 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-
facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger’s seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the second row seats. For details on these and other important safety features, be sure to read the 
Owner’s Manual carefully. *2 The back monitor shows a limited area. To help ensure safety, be sure to look at your surroundings before you proceed. *3 ABS: Anti-lock Brake System. EBD: Electronic Brake force Distribution. 
The system may not operate properly depending on road conditions or other factors. Be sure to read the Owner’s Manual carefully. Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

راحة البال: قوة وموثوقية تبعثان على االطمئنان
الجمع بين قوة وموثوقية �شيارة ريا�شية عملية حقيقية من جهة وتدابير االأمان الفاعلة والمنفعلة 

المتقدمة من جهة ثانية ي�شهم في تحقيق راحة البال على الطرق المعبدة والطرق الوعرة على 

ال�شواء.

نظام العر�ض الخلفي:

يدعم عمليات اإرجاع ال�شيارة للوراء ب�شال�شة عند االإيقاف المطول بزاوية 90 درجة اأو االإيقاف 

المطول المتوازي وذلك باأن يعر�ص على ال�شا�شة المنظر الخلفي الملتقط بوا�شطة كاميرا مجهزة 

في الجهة الخلفية لل�شيارة.

Back monitor: 
Supports smooth reversing operations when parking at a 90-degree angle 
or parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated 
into the rear of the vehicle on the display.*2

ج�شم اآمن عند الت�شادم: 

يتكون من مق�شورة �شديدة التما�شك مع 

قطاعات تحطم اأمامية وخلفية ت�شاعد على 

امت�شا�ص طاقة ال�شدمة في حالة الت�شادم.

Crash safety body:
Comprised of a high integrity cabin 
with front and rear crumple zones 
that help absorb impact energy in 
a collision.

م�شابيح اأمامية رئي�شية ب�شعاعات عالية/ 

منخف�شة:

تعطي توزيعًا ممتازًا لل�شوء لت�شهم في تحقيق 

قابلية روؤية جيدة اأثناء الليل.

High/low beam headlamps: 
Provides excellent distribution of 
light, contributing to good visibility 
at night.

بنية ج�شم ت�شاعد على تقليل احتمالت اإ�شابة 

الم�شاة بجروح:

تدابير امت�شا�ص ال�شدمات ت�شمل ال�شادم 

االأمامي وغطاء المحرك الحاجز االأمامي 

للمق�شورة ومثبتات الرفارف االأمامية.

Body structure to help reduce 
injury to pedestrians: 
Impact absorbing measures include 
the front bumper, hood, cowl and 
front fender brackets.

الأكيا�ض الهوائية:

�شيارة فورت�شنر مجهزة بكي�ص هوائي لل�شائق 

وكي�ص هوائي للراكب االأمامي وكي�ص هوائي 

للركبتين )لمقعد ال�شائق(.

Airbags: 
The Fortuner is equipped with SRS 
driver airbag, SRS front passenger 
airbag and SRS knee airbag 
(Driver’s seat).*1

:EBD مع خا�شية ABS نظام

نظام ABS ي�شاعد على منع انغالق العجالت 

عند الفرملة على طرق زلقة اأو اأثناء الفرملة 

المفاجئة. اأما نظام EBD فيح�شن توزيع قوة 

الفرملة في ظروف القيادة المختلفة.

ABS with EBD:
ABS helps to prevent the wheels 
from locking up when braking on 
slippery roads, or during sudden 
braking. EBD optimizes the 
distribution of braking force in 
various driving conditions.*3

Peace of mind: Reassuring strength 
and reliability.
Combining the strength and reliability of a true SUV with advanced active and 
passive safety measures contributes to peace of mind, on-road and off-road.

مالحظة: ُيرَجى اال�شتف�شار لدى الوكيل 

المحلي عن التفا�شيل حول مدى توّفر 

الخ�شائ�ص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your 
local dealer for details on the 
availability of features.

2222



(040) II  اأبي�ص �شوبر

Super White II (040)
 )1G3( رمادي معدني

Gray Metallic (1G3)
كري�شتال لوؤلوؤي اأبي�ص المع )070(

White Pearl Crystal 
Shine (070)

ميكا اأ�شود اأتيتيود  )218(

Attitude Black Mica <218>
 )4W9( بني �شبح معدني

Phantom Brown 
Metallic <4W9>

)1D6(  ف�شي معدني

Silver Metallic (1D6)
 )4V8( برونزي طليعي معدني

Avant-Garde Bronze 
Metallic <4V8>

 )8X2( اأزرق �شديمي معدني

Nebula Blue Metallic 
<8X2>

األلوان الخارجية
Exterior Colors

األلوان الداخلية
Interior Colors

بني   <جلد >

Brown <Leather>
�شامواه   <جلد >

Chamois <Leather>
�شامواه   <قما�ص )متو�شط( >

Chamois <Fabric (Mid)>
�شامواه   <قما�ص )منخف�ص( >

Chamois <Fabric (Low)>

مالحظة: ُيرَجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي عن 

التفا�شيل حول مدى توّفر الخ�شائ�ص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer 
for details on the availability of features.

المواصفات
)1GR-FE( بنزين 4.0 لتر)2TR-FE( بنزين 2.7 لتر

 ديزل تيربو VN 2.4 لتر مع مبّرد بيني
)2GD-FTV>مرتفع<(

4WD2WD4WD2WD4WD2WD

6A6A6A / 5M6A / 5M6A6A / 6Mجهاز ناقل الحركة

األبعاد واألوزان

4795ممالطول الكلي

1855ممالعرض الكلي

1835مماالرتفاع الكلي

2745ممقاعدة العجالت

1545/1550مماألمامية / الخلفيةالمسافة بين العجالت

261279279ممالعلو عن األرض

X 1478 X 1103 2487ممالطول الداخلي x العرض x االرتفاع

265025302620250027052605كغموزن السيارة اإلجمالي

الشاسيه

األمامي / الخلفيالتعليق
 عظمة شوكية مزدوجة )نوابض لولبية، مع قضيب مثّبت(

4 وصالت مع قضيب تحكم جانبي )نوابض لولبية، مع قضيب مثّبت(

أقراص مهواة / اسطواناتاألمامية / الخلفيةالفرامل

5.8مترأدنى نصف قطر الدوران )اإلطارات(

80لترسعة خزان الوقود

265/65R17, 265/60R18265/65R17265/65R17, 265/60R18اإلطارات

بنزين 2.7 لتر )2TR-FE(بنزين 4.0 لتر )1GR-FE(المحّركات
 ديزل تيربو VN 2.4 لتر مع مبّرد بيني

)2GD-FTV>مرتفع<(

6 سلندر على شكل الحرف V بأربع النوع
كامات، 24 صمامًا

4 سلندر في خط مستقيم بكامة 
مزدوجة، 16 صمامًا مع VVT-i ثنائي

4 سلندر في خط مستقيم بكامة 
مزدوجة، 16 صمامًا

395626942393سم3إزاحة المكبس

235/5200164/5200147/3400حصان /د.دالخرج األقصى )صافي SAE، بدون رصاص(

2000-38.3/380025.0/400040.8/1600كغم-م /د.دأقصى عزم دوران )صافي SAE بدون رصاص(

حقن إلكتروني للوقودنظام الوقود
 حقن وقود مباشر مع

سكة مشتركة

SPECIFICATIONS
4.0-liter Gasoline (1GR-FE) 2.7-liter Gasoline (2TR-FE)

2.4-liter VN Turbo Diesel with 
Inter Cooler (2GD-FTV <High>)

4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD

Transmission 6A 6A 6A / 5M 6A / 5M 6A 6A / 6M

DIMENSIONS & WEIGHT

Overall length mm 4795

Overall width mm 1855

Overall height mm 1835

Wheelbase mm 2745

Tread Front/Rear mm 1545/1550

Ground clearance mm 261 279 279

Interior length X width X height mm 2487 X 1478 X 1103

Gross vehicle weight kg 2650 2530 2620 2500 2705 2605

CHASSIS

Suspension Front/Rear
Double wishbone (Coil springs, with a stabilizer bar)/4-link with 

lateral control rod (Coil springs, with a stabilizer bar)

Brakes Front/Rear Ventilated discs/Drums

Minimum turning radius (Tires) m 5.8

Fuel tank capacity liters 80

Tires 265/65R17, 265/60R18 265/65R17 265/65R17, 265/60R18

ENGINES 4.0-liter Gasoline (1GR-FE) 2.7-liter Gasoline (2TR-FE)
2.4-liter VN Turbo Diesel with 
Inter Cooler (2GD-FTV <High>)

Type V6 Four Cam 24-valve
4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve

with Dual VVT-i
4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve

Piston displacement cc 3956 2694 2393

Max. output (SAE net, unleaded) HP/rpm 235/5200 164/5200 147/3400

Max. torque (SAE net, unleaded) kg-m/rpm 38.3/3800 25.0/4000 40.8/1600-2000

Fuel system Electronic Fuel Injection
Direct fuel injection with 

common rail

6A: 6-speed automatic transmission    6M: 6-speed manual transmission    5M: 5-speed manual transmission
• Addition of extra features may change figures in this chart.
• Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.
 Details of specifications and equipment are subject to change to suit local conditions and requirements. 

Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. 
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment 
available in your area.

• Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

6A: ناقل حركة تلقائي 6 �شرعات     6M: ناقل حركة يدوي 6 �شرعات     5M: ناقل حركة يدوي 5 �شرعات

يمكن الإ�شافة مزايا اأخرى اأن تغير االأرقام في هذا الجدول.  •

تحتفظ �شركة تويوتا بحق تعديل اأي من تفا�شيل المعدات والموا�شفات بدون اإ�شعار م�شبق.  •

تفا�شيل الموا�شفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بال�شروط والمتطلبات المحلية.  

للح�شول على معلومات حول اأي من هذه التعديالت في منطقتك يرجى االت�شال باأقرب وكيل معتمد لديك.  

مالحظة: ال�شيارات الم�شورة والموا�شفات المف�شلة في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.  

لون هيكل ال�شيارة قد يختلف اختالفًا ب�شيطًا عن لون ال�شور الواردة في هذا الكتالوج.  •
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