
المزايا التقنية

المحرك

عدد اإلسطوانات و ترتيبها

سم مكعب حجم المحرك 

دورة بالدقيقة كيلو وات أقصى قدرة

دورة بالدقيقة متر نيوتن أقصى عزم

حقن الكتروني نظام الوقود

سعة خزان الوقود

ملم الطول العرض االرتفاع األبعاد الرئيسية 

ملم قاعدة العجالت 

كغم وزن السيارة فارغة 

كغم وزن السيارة اإلجمالي 

نوع ناقل الحركة

أقراص مهواة الفرامل األمامية

أقراص مهواة الفرامل الخلفية

التعليق األمامي 

التعليق الخلفي

ساعة كم السرعة القصوى 

مفاضالت محاور العجالت 

مؤشر القيادة األقتصادية

المزايا الداخلية
 مزدوج تلقائي  نظام التكييف 

 فرشات قماش أرضية 

 مقود رباعي مصنوع من الجلد 

 توجيه هيدروليكي لعجلة القيادة

 قفل مركزي لألبواب مع تحكم من جهة السائق

 دخول ذكي جهاز تحكم في قفل األبواب عن بعد 

 نوافذ كهربائية مع حساسات عوائق

 صندوق تبريد

 المقاعد األمامية كهربائية

 مقاعد مصنوعة من الجلد

 تكييف في المقاعد األمامية

منفصلة  و متحركة الصف الثاني مقاعد الخلفية 

مقعد الصف الثالث قابل للطي

 بصمة نظام التشغيل ذكي 

 تحكم في الصوت والهاتف و شاشة عرض المعلومات على المقود

 عداد السرعة نوع اوبتيترن

شاشة عرض متعددة المعلومات

 بلوتوث  مكبرات صوت دي في دي  شاشة عرض وسائط 

وصالت مداخل الصوت

 تـيـتـو فتحة في السقف 

 انارة في العتبات الداخلية األمامية

مقابض األبواب الداخلية

المرايا الداخلية للرؤية الخلفية

 دليل المستخدم باللغة العربية و اإلنجليزية
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المزايا الخارجية
حجم اإلطارات 

غطاء العجالت

إطار اإلحتياط على الباب الخلفي

غالف اإلطار اإلحتياطي

 عوارض سقفية فضية

 عتبات جانبية وخلفية

 المقابض الخارجية مطلية

المصابيح األمامية 

توجيه المصابيح األمامية

 بخاخ تنظيف المصابيح األمامية

المصابيح الخلفية

سنانير جر  أمامية  خلفية

 نهارية تعمل باستمرار  مصابيح 

 واقيات طين

مصباح فرامل علوي 

 صدام أمامي مطلي

 صدام خلفي مطلي

 جناح خلفي

المرايا الجانبية كهربائية وقابلة للطي ، لون أسود

مزايا األمان
كود نظام الحماية من السرقة 

ستائر جانبية  ركبة السائق الراكب  للسائق  وسائد هوائية 

منع انزالق نظام ثبات المركبة 

نظام المساعدة لصعود و نزول المرتفعات

نظام منع انغالق الفرامل

حساسات خلفية 

مصابيح ضباب أمامية 

 مصابيح ضباب خلفية

 غطاء سفلي لحماية المحرك

 نظام تنبيه عند الفرامل الفجائية

 كاميرا خلفية

 مزيل ضباب للزجاج الخلفي

كم أيهما يأتي أوال عند شرائك سيارة من وكالء تويوتا ليبيا المعتمدين تتحصل على ضمان مصنعي لمدة ثالث سنوات أو لمسافة 

كم كم فذلك يؤهلك للحصول على صيانة مجانية عندما تقطع مسافة  إذا قمت بزيارة وكيل تويوتا المعتمد للكشف المجاني عندما تقطع مسافة 
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