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EVERYDAY JOY



2.0

يجسد المظهر الجــديد الدينــــاميكي المدهش لسيــــارات أفينسيس  قوة
أدائها المثير وتعكس الخطوط االنسيابية الجديدة المتوازنة بدقة مـن جميع

الزوايا مع المقدمة الريــــاضية المطورة بدقة شخصيتها الريـــادية المتألقة 
وتأتي فخامة مقصــورتها المطرزة بدقة والمميز بالهدوء الشــــامل لتكمل
نمودج التـــوازن ا¡ّخــــاذ الذى يناغم طموح أفينسيس فى أن تكـون سيــــارة

التطلعات مع طموح قائدها فى عيش الجمال والقوة بأرقى المستويات

مثال فى تناغم القوة والجمال
A STORY OF BEAUTY AND POWER

From every angle the new Avensis reveals an undiscovered facet of its 
character. Finely balanced proportions and contours seamlessly take 
form to tempt a ride. Frontal view reflects the sporty personality and bold 
presence, while the advanced design comes to life all around. Inside the 
tranquil and luxurious cabin, the beauty of stitched leather and fine 
craftsmanship complement the roaring power under the hood. The new 
Avensis is a story of beauty and power that inspires your ambitions.

الرحابة المطورة في مقصورة أفينسيس تقترن بتوفير أدق تفاصيل الفخامة
وا¡ناقــة والراحــة، مع التجهيـــزات العملية المدمجة بذكــاء ªضفـــاء أجواء

ممتعة من الرفاهية، تشعرك باالسترخاء.

A sense of space and openness is instantly apparent in the luxurious 
comfort of the interior. The refined environment of the cabin is crafted 
with an eye for detail and unparalleled quality,the Avensis is a perfect 
symphony of comfort and luxury on the move.

سيمفونية في عناق ا�ناقة
والراحة والعملية

A SYMPHONY OF COMFORT AND LUXURY

متعة القيادة والتحّكم
A HARMONY OF POWER AND CONTROL

The new Avensis offers Steering mounted controls help you manage the 
advanced sound system and the information display. Clear and easy-to-
read dashboard illuminates automatically once you are in the car; and 
the automatic air-conditioning control let you be comfortable the way you 
want. The Avensis is designed with driver’s optimum comfort, 
convenience and easy maneuverability in mind – it’s the perfect harmony 
of power and control at your fingertips.

تنــــاغم مـــع قـــــوة الثبـــــات الجديدة والقيــــادة المثيــرة ا¡كثـــر هـدوء¯... 
القيادة  عجلة  من  المتطور  الصوتي  وبالنظام  المعلومات  بعرض  تحكم 
بمفاتيح  المجهز  ا¡وتوماتيكي   الهواء  تكييف  بنظام  وانتعش  المدمجة، 
الواضحة  القيادة  لوحة  بأناقة  واستمتع  الحرارة.  بدرجة  للتحكم  مستقلة 

التي تضيء بذكاء عند الدخول، وبجودة التفاصيل الظاهرة ببساطة حولك.

EVERYDAY JOY

Model Name

Model Code

Grade

Engine Type

Engine Size

No. of Cylinders

No. of Valves

Max. Output (kw\rpm)

Fuel System

Wheels Size

Overall Length (mm)

Overall Width (mm)

Overall Height (mm)

Wheelbase  (mm)

Gross Vehicle Weight (Kg) 

Transmission Type

Brake Type (Front)

Brake Type (Rear)

Suspension Type (Rear)

Vehicle stability control + W/Cut Off SW

Air bag system (D + P + side + knee + curtain)

Anti-lock Brake System (ABS)

Automatic air conditioner

Anti-theft system immobilizer

Power door 

Sun visor

Audio AM\FM \CD \ 6SP

Power window 

Ashtray

Steering switch

Brake warning

Seat material fabric

Power steering electric column P/S

Owners manual (Arabic + English)

Two years manufacturer warranty or 50,000Km which ever comes first

Disc wheel Alloy 16 inch

Audio AM \ FM \ CD + BT \ 6SP

Mike and mike Amplifier  W/ Microphone 

Seat material leather

Wireless door lock with smart entry

Front seat heater

Audio AM \ FM \ CD \ 6SP with display

Front seat adjuster power (D8WAY, P8WAY) W/POSIT.  Memory SW

Major Dimensions & Weight

Engine

Major Options

Chassis

Specifications Of
Avensis 2.0 L

Avensis

ZRT272L-AEPEKW

SFX 00

3ZR-FE

2000 cm3

Four Cylinder in line Twin Cam

16 Valve

102\5600

Electronic Fuel Injection

205/60R16 ST

4710 mm

1810 mm

1480 mm

2700 mm

1990

4 Speed - Automatic 

Ventilated Discs

Discs

Double Wishbone

MacPherson struts
(L-shaped lower arms with stabilizer bar)

إسم الموديل

رمز الموديل

الفئة

نوع المحرك 

سعة المحـرك (سم مكعب)

عـدد ا¡سطوانات وترتيبها 

عـدد الصمامات

أقصى قدرة خرج   (ك.و/دد)

نظام الوقود

حجم اªطارات

الطول الكلي (ملم)

العرض الكلي (ملم)

اªرتفاع الكلي (ملم)

قاعدة العجالت (ملم)

الوزن اªجمالي (كغم)

جهاز ناقل الحركة

الفرامل ا¡مامية

الفرامل الخلفية

التعليق  الخلفي

مزودة بنظام ثباث السيارة مع مفتاح إيقاف

وسائد هوائية (السائق + الراكب +  2 جانبية +  2 ستائر +  وسادة لركبة السائق) 

فرامل مزودة بنظام مانع انغالق

مكيف هواء أوتوماتيكي

نظام مانع ªدارة المحرك للحماية من السرقة

قفل مركزي لالبواب

حاجب للشمس

النظام الصوتي يتكون من راديو CD + AM / FM مع 6 سماعات

نوافد تعمل بالكهرباء

طفاية سجائر

أزرار تحكم على المقود

منبه للضغط على المكابح

المقاعد مصنوعة من القماش

مجهزة بمقود كهربائي

كتيب االرشادات باللغة العربية واالنجليزية

فتره ضمان مصنعية مدتها سنتين أو  50,000 كم أيهما يأتي أوال

إسطوانة اªطارات مصنوعة من ا¡لومنيوم  16 إنش 

النظام الصوتي يتكون من راديو CD + AM / FM مع 6 سماعات و بلوثوث

مضخم صوت مع ميكروفون

المقاعد مصنوعة من الجلد

جهاز فتح وقفل ا¡بواب عن بعد مع مفتاح الذكي

تدفئة بالمقاعد ا¡مامية

النظام الصوتي يتكون من راديو CD + AM / FM مع 6 سماعات  مع شاشة عرض

تحكم كهربائي بالكراسي ا¡مامية  لثمانية اتجاهات مع ذاكرة

In addition to the above, Model (SFX 01) is equipped with the following options با�ضافة إلي ما ذكر أعاله تم تجهيز الموديل (SFX01)  بالمزايا و الكماليات التالية

In addition to the above, Model (SFX 02) is equipped with the following options با�ضافة إلي ما ذكر أعاله تم تجهيز الموديل (SFX02)  بالمزايا و الكماليات التالية

ا�بعاد الرئيسية والوزن

المحرك

المزايا و الكماليات

 الشاصي

ZRT272L-AEPEKW

SFX 00

3ZR-FE

2000 cm3

16 صمام

102\5600

205/60R16 ST

أفينسيس

 أربعة أسطوانات بخط واحد و كامة مزدوجة  

حقن الكتروني

4710 mm

1810 mm

1480 mm

2700 mm

1990

أربعة سرعات أتوماتيك

أقراص مهواة

أقراص

قوائم إنضغاطية مزدوجة

المواصفات الفنـيـة للسـيـارة
أفينسيس  2.0 لتر

Suspension Type (Front) ماكفرسون قوائم انضغاطيةالتعليق  ا¡مامي


