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You Deserve the Best
 
Expansive space and exceptional quality are exclusive features of the  
Land Cruiser cabin. All occupants benefit equally, enjoying the comfort.

ألنك تستحق األفضل
الحّيز الواسع والجودة االستثنائية هما الميزتان الحصريتان اللتان ستجدهما في مقصورة 

الندكروزر، وفيها سينعم جميع الركاب ويتشاركون بشكل متساٍو في الراحة والرضا والبهجة.



A Boundless Source 
of Pure Energy

Harness the engine power, petrol or diesel, 
with a specially developed transmission 

plus the world’s most advanced 4WD 
systems – and with minimal impact on 

the environment.

 مصدر المحدود
 للقوة الخالصة

 سواًء كان محرك بنزين أو ديزل، انطلق
بقوة هذا المحرك مع ناقل الحركة المطور 
 خصيصًا، باإلضافة إلى أكثر أنظمة الدفع

 الرباعي تطوًرا في العالم، وبأقل تأثير
من االنبعاثات على البيئة.

Innovative Yet Essential 
– the Spirit of Safety

Occupant safety in the Land Cruiser is first-
rate and comprehensive, with innovative 

technologies to bring you confidence and 
peace of mind.

 مـيزات سالمة
وأمان مبتكرة وأساسية

تعتبر ميزات السالمة واألمان في الندكروزر 
شاملة ومن أفضل المستويات العالمية، وذلك 
من خالل استخدام أحدث التقنيات التي تضمن 

لك الثقة التامة وراحة البال.

8-speed Super ECT
The newly developed 8-speed 

Super ECT (Electronically Controlled 
Transmission) delivers smooth, expert 

shifting that balances high fuel 
efficiency and engine performance. 

Sequential shift control also lets you 
experience the joy of manual driving.

*On 3UR-FE engine models

 ناقل حركة فائق ذو تحّكم
إلكتروني 8 سرعات

مصمم حديثًا ليقدم نقل حركة قوي وسلس، 
وعلى نحو يوازن بين الكفاءة العالية في 

استهالك الوقود وتوليد أقصى أداء من المحرك. 
كما أن نقل الحركة المتتالي يتيح لكم االستمتاع 

بتجربة القيادة اليدوية.

3UR-FE في الموديالت التي تعمل بمحرك*

Blind Spot Monitor 
& Rear Cross Traffic Alert

If a vehicle is in the outer mirror’s blind spot 
or fast approaching in the adjacent lane 

(approximately 60 metres to the rear) when 
changing lanes, the BSM’s mirror indicator 

turns on to alert the driver.

شاشة مراقبة النقاط غير 
المرئية مع نظام استشعار 

 السيارات والتنبيه عند
الرجوع للخلف

إذا كانت هناك سيارة تسير في نقطة غير مرئية 
ال تظهر بالمرآة الخارجية أو تقترب بسرعة في 

المسار المجاور لسيارتكم )على مسافة حوالي 
60 متًرا من الخلف( عند تغيير المسارات، سيعمل 

على الفور مؤشر مرآة مراقبة النقاط غير المرئية 
من أجل تنبيه السائق.



Specifications 4.0 L المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES SAFARI EXR GXR الميزات التقنية
ENGINE 4.0L, V6, 24-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1GR-FE) المحرك
OUTPUT (hp/rpm) 271/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
TORQUE (kg-m/rpm) 39.3/4400 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
TERRAIN 4x4 FULL-TIME نظام الدفع
TYRE SIZE 285/60 R18 285/65 R17 285/60 R18 حجم العجالت
DIMENSIONS (mm) L 4,950 x W 1,978 x H 1,890 L5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY 138 سعة خزان الوقود 
GROSS WEIGHT (KG) 3,300 الوزن اإلجمالي )كغ(
NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 8 عدد المقاعد
INTERIOR الميزات الداخلية
DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING WITH MANUAL REAR COOLER • • • تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة لمنطقتين مع تبريد خلفي يدوي
CENTRAL LOCKING • • • إقفال مركزي
CENTER CONSOLE COOLER BOX • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • • • مقود مزين بالخشب والجلد
MOQUETTE SEATS FABRIC • - مقاعد موكيت
PUSH START BUTTON • • • تشغيل المحرك بضغطة زر
POWER STEERING • • • مقود آلي  
POWER WINDOWS • • • نوافذ كهربائية
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE • • • تجهيزات داخلية خشبية
AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR •* •* • مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي
AIR COMPRESSOR* • • • ضاغط هواء*
DRIVER POWER SEAT • • مقعد السائق كهربائي
FRONT DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION • • عتبة واقية مع إنارة على الباب األمامي
LEATHER SEATS • مقاعد جلد
PASSENGER POWER SEAT • مقعد الراكب كهربائي
REAR DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION • عتبة واقية مع إنارة على الباب الخلفي
FLOOR ILLUMINATION • إنارة أرضية
WIRELESS CHARGER • شاحن السلكي
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

10" NAVIGATION AUDIO/DVD/USB/AUX/BLUETOOTH BASIC AUDIO BASIC AUDIO •
/DVD نظام مالحة مع شاشة مقاس 10 بوصة تعمل باللمس ونظام صوتي/مشغل أقراص

مقبس USB/مخرج صوتي إضافي/بلوتوث
NUMBER OF SPEAKERS 6 6 6 عدد السماعات 
STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود
EXTERIOR الميزات الخارجية
FLOOR MOUNTED SPARE WHEEL BACK DOOR • • اإلطار االحتياطي مثبت على األرضية
18" ALLOY WHEELS • 17” • عجالت ألومنيوم 18 بوصة
TOWING HITCH WITH PINTLE HOOK • • • وصلة سحب مع هوك قابل للفتح
WIRELESS DOOR LOCK • • • إقفال أبواب السلكي
SMART KEYLESS ENTRY • • • دخول ذكي من دون مفتاح
FRONT FOG LAMPS • • • مصابيح ضباب أمامية
SIDE STEPS WITH COVER ALUMINUM • • عتبات جانبية مع غطاء
LED HEADLIGHTS WITH DRL • • • مصابيح أمامية عالية الكثافة مع مصابيح LED نهارية
CHROME BACK DOOR TRIM • • • زينة كروم على الباب الخلفي
DOOR MIRRORS - POWERED • • • مرايا األبواب – كهربائية 
MANUAL HEADLIGHT LEVELING • • مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويًا
REMOTE ENGINE STARTER • • تشغيل المحرك عن بعد
SUNROOF • فتحة سقف
CHROME DOOR HANDLES • مقابض أبواب كروم
ROOF RAILS* • قضبان سقف*
RETRACTABLE DOOR MIRRORS WITH REVERSE TILT FUNCTION • مرايا األبواب –  كهربائية قابلة للطي مع خاصية التعديل عند الرجوع للخلف
CHROME BACK DOOR LICENSE GARNISH • إطار كروم للوحة على الباب الخلفي



4.0 L

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Specifications المــواصـفــات
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING • عوارض حماية جانبية
REAR BUMPER STEP MOULDING • عتبة كروم على المصد الخلفي
ROOF SPOILER • جناح على السقف
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS* • مصابيح LED أمامية تتابعية*
FRONT & REAR LIP SPOILER* • جناح أمامي وخلفي*
HEADLIGHT CLEANERS • منظفات مصابيح أمامية  
SAFETY ميزات األمان والسالمة
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • • نظام مكابح مانع لالنغالق
BRAKE ASSIST (BA) • • • نظام المساعدة على الكبح
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • • توزيع قوة الكبح إلكترونيًا
REAR FOG LAMPS • • • مصابيح ضباب خلفية
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
CRUISE CONTROL • • • مثبت سرعة
REAR VIEW CAMERA    •*    •* • كاميرا رؤية خلفية
DUAL FRONT AIRBAGS • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC) • • • نظام التحكم بالجر
FRONT & REAR PARKING SENSORS* • • • حساسات توقف أمامية وخلفية*
TURN ASSIST FUNCTION • • نظام المساعدة على االنعطاف
HILL START ASSIST CONTROL (HAC) • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المنحدرات
CRAWL CONTROL (CC) • • نظام التحكم بالزحف
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • نظام تثبيت مقعد الطفل
SIDES/CURTAIN AIRBAGS • وسائد هوائية جانبية /وستارية

The 2018 Land Cruiser information presented herein is based on data available at the time of creation (September 2017) 
and is subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may vary. For details on 
vehicle specifications, colors, standard features and available equipment in your area, contact your nearest Al-Futtaim 
motors Toyota showroom.

المعلومات الواردة هنا عن موديل الندكروزر 2018 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )سبتمبر 2017(، وهي خاضعة للتغيير في أي 
وقت دون إشعار مسبق. قد تختلف مركبات العرض والمركبات المنتَجة فعليًا عما هو مبين هنا. للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات 

واأللوان والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم، يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - تويوتا.

Super White
أبيض ناصع

White Pearl Crystal Shine
أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال

Silver Metallic
فضي معدني

Grey Metallic
رمادي معدني

Attitude Black Mica
أتيتيود أسود ميكا

Dark Red Mica Metallic
أحمر داكن ميكا معدني

Beige Mica Metallic
بيج ميكا معدني

Black
أسود

Copper Brown Mica
بني نحاسي معدني

Dark Blue Mica
بيج ميكا معدني

Brownبـنـــي

Leather جـلــد

Medium Grey رمادي متوسط

Moquette مــوكـيـت Fabric قـمــــاش

Moquette Leatherمــوكـيـت جـلــد

Flaxen كتـــانـي

Fabric قـمــــاش

Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة Interior colours األلـوان الـداخـلـيـة



Specifications L 4.6المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES EXR GXR VXR الميزات التقنية
ENGINE 4.6L, V8, 32-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1UR-FE) المحرك
OUTPUT (hp/rpm) 304/5500 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
TORQUE (kg-m/rpm) 44.8/3400 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
TERRAIN 4x4 FULL-TIME نظام الدفع
TYRE SIZE 285/65 R17 285/60 R18 285/50 R20 حجم العجالت
DIMENSIONS (mm) L5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 L5,115 X W1,980 X H1,905 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY 138  سعة خزان الوقود
GROSS WEIGHT (KG) 3,350 الوزن اإلجمالي )كغ(
NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 8 عدد المقاعد
INTERIOR الميزات الداخلية
DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING WITH MANUAL REAR COOLER • • - تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة لمنطقتين مع تبريد خلفي يدوي
CENTRAL LOCKING • • • إقفال مركزي
CENTER CONSOLE COOLER BOX • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • • • مقود مزين بالخشب والجلد
MOQUETTE SEATS • - - مقاعد موكيت
PUSH START BUTTON • • • تشغيل بضغطة زر
POWER STEERING • • •   مقود آلي
POWER WINDOWS • • • نوافذ كهربائية
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE • • • تجهيزات داخلية خشبية
AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR • • • مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي
AIR COMPRESSOR* • • - ضاغط هواء*
DRIVER POWER SEAT • • • + MEMORY مقعد السائق كهربائي
FRONT DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION • • • عتبة واقية مع إنارة على الباب األمامي
LEATHER SEATS • • مقاعد جلد
PASSENGER POWER SEAT • • مقعد الراكب كهربائي
REAR DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION • • عتبة واقية مع إنارة على الباب الخلفي
FLOOR ILLUMINATION • • إنارة أرضية
WIRELESS CHARGER • • شاحن السلكي
WOODEN TAILGATE TRIM PANEL* • زينة خشبية على الباب الخلفي*
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING COLUMN WITH MEMORY • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائيًا مع ذاكرة
FOUR-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL • تحكم أتوماتيكي باألجواء ألربع مناطق
MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS • نظام تدفئة وتبريد للمقاعد األمامية
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOR TFT DISPLAY • عداد سرعة أوبتيترون مع شاشة ملونة قياس 4.2 بوصة
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

10" NAVIGATION AUDIO/DVD/USB/AUX/BLUETOOTH BASIC AUDIO • 9” JBL
/DVD نظام مالحة مع شاشة مقاس 10 بوصة تعمل باللمس ونظام صوتي/مشغل أقراص

مقبس USB/مخرج صوت إضافي/بلوتوث
NUMBER OF SPEAKERS 6 6 14  عدد السماعات
STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود
10.1" REAR SEAT ENTERTAINMENT* • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي مقاس 10.1 بوصة*
EXTERIOR الميزات الخارجية
ALLOY WHEELS 17” 18” 20"  عجالت ألومنيوم
TOWING HITCH WITH PINTLE HOOK • • • وصلة سحب مع هوك قابل للفتح 
WIRELESS DOOR LOCK • • • إقفال أبواب السلكي
SMART KEYLESS ENTRY • • • دخول ذكي من دون مفتاح
FRONT FOG LAMPS • • • مصابيح ضباب أمامية
SIDE STEPS WITH COVER • • • عتبات جانبية مع غطاء



Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

4.6 LSpecifications المــواصـفــات
MANUAL HEADLIGHT LEVELING • • AUTO مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويًا
LED HEADLIGHTS WITH DRL • • • مصابيح أمامية عالية الكثافة مع مصابيح LED نهارية
CHROME BACK DOOR TRIM • • • زينة كروم على الباب الخلفي
DOOR MIRRORS - POWERED • • • مرايا األبواب – كهربائية
REMOTE ENGINE STARTER • • •* تشغيل المحرك عن بعد
SUNROOF • • فتحة سقف
ROOF RAILS* • • قضبان سقف*
RETRACTABLE DOOR MIRRORS WITH REVERSE TILT FUNCTION • • مرايا األبواب –  كهربائية قابلة للطي مع خاصية التعديل عند الرجوع للخلف
CHROME DOOR HANDLES • • مقابض أبواب كروم
CHROME BACK DOOR LICENSE GARNISH • • إطار كروم للوحة على الباب الخلفي
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING • • عوارض حماية جانبية
REAR BUMPER STEP MOULDING • • عتبة كروم على المصد الخلفي
ROOF SPOILER • •* جناح على السقف
HEADLIGHT CLEANERS • •   منظفات مصابيح أمامية
FRONT & REAR LIP SPOILER* • - جناح أمامي وخلفي*
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS* • • مصابيح LED أمامية تتابعية*
FRONT & REAR BUMPER SPOILER • جناح على المصد األمامي
CHROME EXHAUST TIP* • فتحة عادم بغطاء كروم*
CHROME INSERTS FOR DOOR MIRRORS • زينة كروم على مرايا األبواب
POWERED BACK DOOR • الباب الخلفي كهربائي
SAFETY ميزات األمان والسالمة
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • • نظام مكابح مانع لالنغالق
BRAKE ASSIST (BA) • • • نظام المساعدة على الكبح
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • نظام تثبيت مقعد الطفل
FRONT & REAR PARKING SENSORS •* •* • حساسات توقف أمامية وخلفية
CRUISE CONTROL • • • مثبت سرعة
CRAWL CONTROL (CC) • • • نظام التحكم بالزحف
TURN ASSIST FUNCTION • • • نظام المساعدة على االنعطاف
REAR FOG LAMPS • • • مصابيح ضباب خلفية
REAR VIEW CAMERA •* • BGM كاميرا رؤية خلفية
DUAL FRONT AIRBAGS/SIDES/CURTAIN • • •  وسائد هوائية أمامية مزدوجة /وجانبية /وستارية
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC) • • • نظام التحكم بالجر
HILL START ASSIST CONTROL (HAC) • • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المرتفعات
MULTI TERRAIN SELECT (MTS) • مفتاح اختيار أنماط التضاريس
KNEE AIRBAGS •  وسائد هوائية على مستوى الركبة
BLIND SPOT DETECTION (BSD) • شاشة مراقبة النقاط غير المرئية
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) •  نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
MULTI TERRAIN MONITOR WITH 4 CAMERAS • شاشة عرض تضاريس متعددة مع 4 كاميرات
ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSIONS SYSTEM (AVS) • نظام تعليق متكّيف متغّير
ACTIVE HEIGHT CONTROL SUSPENSION (AHC) • نظام تعليق التحكم باالرتفاع



Specifications L 5.7المــواصـفــات
TECHNICAL FEATURES EXR GXR VXR الميزات التقنية
ENGINE 5.7L, V8, 32-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (3UR-FE) المحرك
OUTPUT (hp/rpm) 362/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
TORQUE (kg-m/rpm) 54.0/3200 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
TRANSMISSION 8-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
TERRAIN 4x4 FULL-TIME نظام الدفع
TYRE SIZE 285/65 R17 285/60 R18 285/50 R20 حجم العجالت
DIMENSIONS (mm) L5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 L5,115 X W1,980 X H1,905 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY 138  سعة خزان الوقود
GROSS WEIGHT (KG) 3,350 الوزن اإلجمالي )كغ(
NUMBER OF DOORS 5 عدد األبواب
SEATING CAPACITY 8 عدد المقاعد
INTERIOR الميزات الداخلية
DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING WITH MANUAL REAR COOLER • • - تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة لمنطقتين مع تبريد خلفي يدوي
CENTRAL LOCKING • • • إقفال مركزي
CENTER CONSOLE COOLER BOX • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • • • مقود مزين بالخشب والجلد
MOQUETTE SEATS • - - مقاعد موكيت
PUSH START BUTTON • • • تشغيل بضغطة زر
POWER STEERING • • •   مقود آلي
POWER WINDOWS • • • نوافذ كهربائية
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE • • • تجهيزات داخلية خشبية
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOR TFT DISPLAY • • • عداد سرعة أوبتيترون مع شاشة ملونة مقاس 4.2 بوصة
AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR • • • مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي
AIR COMPRESSOR* • • - ضاغط هواء*
DRIVER POWER SEAT • • • + MEMORY مقعد السائق كهربائي
FRONT DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION • • • عتبة واقية مع إنارة على الباب األمامي
LEATHER SEATS • • مقاعد جلد
PASSENGER POWER SEAT • • مقعد الراكب كهربائي
REAR DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION • • عتبة واقية مع إنارة على الباب الخلفي
FLOOR ILLUMINATION • • إنارة أرضية
WIRELESS CHARGER • • شاحن السلكي
WOODEN TAILGATE TRIM PANEL* • زينة خشبية على الباب الخلفي*
FOUR-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL • تحكم أتوماتيكي باألجواء ألربع مناطق
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING COLUMN WITH MEMORY • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائيًا مع ذاكرة
MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS • نظام تدفئة وتبريد للمقاعد األمامية
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

10" NAVIGATION AUDIO/DVD/USB/AUX/BLUETOOTH BASIC AUDIO • 9” JBL
/DVD نظام مالحة مع شاشة مقاس 10 بوصة تعمل باللمس ونظام صوتي/مشغل أقراص

مقبس USB/مخرج صوت إضافي/بلوتوث
NUMBER OF SPEAKERS 6 6 14  عدد السماعات
STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود
10.1" REAR SEAT ENTERTAINMENT* • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي مقاس 10.1 بوصة*
EXTERIOR الميزات الخارجية
ALLOY WHEELS 17” 18” 20"  عجالت ألومنيوم
TOWING HITCH WITH PINTLE HOOK • • • وصلة سحب مع هوك قابل للفتح 
WIRELESS DOOR LOCK • • • إقفال أبواب السلكي
SMART KEYLESS ENTRY • • • دخول ذكي من دون مفتاح
FRONT FOG LAMPS • • • مصابيح ضباب أمامية
SIDE STEPS WITH COVER • • • عتبات جانبية
MANUAL HEADLIGHT LEVELING • • AUTO مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدوياً



Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Specifications المــواصـفــات
LED HEADLIGHTS WITH DRL • • • مصابيح أمامية عالية الكثافة مع مصابيح LED نهارية
REMOTE ENGINE STARTER • • •* تشغيل المحرك عن بعد
CHROME BACK DOOR TRIM • • • زينة كروم على الباب الخلفي
DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE  WITH REVERSE TILT FUNCTION • • • + MEMORY مرايا األبواب –  كهربائية قابلة للطي مع خاصية التعديل عند الرجوع للخلف
ROOF RAILS* • • قضبان سقف*
CHROME DOOR HANDLES • • مقابض أبواب كروم
SUNROOF • • فتحة سقف
CHROME BACK DOOR LICENSE GARNISH • • إطار كروم للوحة على الباب الخلفي
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING • • عوارض حماية جانبية
REAR BUMPER STEP MOULDING • • عتبة كروم على المصد الخلفي
ROOF SPOILER • •* جناح على السقف
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS* • • مصابيح LED أمامية تتابعية*
HEADLIGHT CLEANERS • •   منظفات مصابيح أمامية
FRONT & REAR LIP SPOILER* • - جناح أمامي وخلفي*
FRONT & REAR BUMPER SPOILER • جناح على المصد األمامي و الخلفي
CHROME EXHAUST TIP* • فتحة عادم بغطاء كروم*
CHROME INSERTS FOR DOOR MIRRORS • زينة كروم على مرايا األبواب
POWERED BACK DOOR • الباب الخلفي كهربائي
SAFETY ميزات األمان والسالمة
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • • نظام مكابح مانع لالنغالق
BRAKE ASSIST (BA) • • • نظام المساعدة على الكبح
REAR FOG LAMPS • • • مصابيح ضباب خلفية
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM • • • نظام مراقبة ضغط اإلطارات
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • • توزيع قوة الكبح إلكترونيًا
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • نظام تثبيت مقعد الطفل
FRONT & REAR PARKING SENSORS •* •* • حساسات توقف أمامية وخلفية
CRUISE CONTROL • • DYNAMIC RADAR مثبت سرعة
REAR VIEW CAMERA •* • BGM كاميرا رؤية خلفية
DUAL FRONT AIRBAGS/SIDES/CURTAIN/KNEE • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة/ جانبية /وستارية وعلى مستوى الركبة
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة
CRAWL CONTROL (CC) • • • نظام التحكم بالزحف
ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC) • • • نظام التحكم بالجر
HILL START ASSIST CONTROL (HAC) • • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المرتفعات
TURN ASSIST FUNCTION • • • نظام المساعدة على االنعطاف
MULTI TERRAIN SELECT (MTS) • مفتاح اختيار أنماط التضاريس
BLIND SPOT DETECTION (BSD) • شاشة مراقبة النقاط غير المرئية
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) •  نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف
MULTI TERRAIN MONITOR WITH 4 CAMERAS • شاشة عرض تضاريس متعددة مع 4 كاميرات
AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB) • نظام الشعاع العالي اآللي
ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSIONS SYSTEM (AVS) • نظام تعليق متكّيف متغّير
ACTIVE HEIGHT CONTROL SUSPENSION (AHC) • نظام تعليق التحكم باالرتفاع
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) • نظام األمان قبل التصادم
LANE DEPARTURE ALERT (LDA) •  نظام المساعدة على تغيير المسار
AUTOMATIC RAIN SENSING WIPER • مساحات زجاج مع حساسات آلية للمطر

5.7 L
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