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A new era in driving 
pleasure
A dynamic balance of the emotional and the rational, the 
striking styling, exciting performance and luxury refinements 
of the Aurion are beautifully complemented by outstanding 
quality, quietness and ride comfort.

عصر جديد لبهجة القيادة
ستشعرون في أوريون بذلك التوازن الديناميكي الرائع بين العاطفة 

والعقل، بين التصميم المدهش واألداء المثير، وبين الفخامة واألناقة 
المتقنة، معززًا بالجودة المتميزة، والهدوء، والراحة المطلقة عند القيادة. 







The sculpted solid presence exudes 
sophisticated styling and attitude, in a 
dynamic blend of aerodynamic elegance 
and refined functionality with a sporty edge.

ينضح هذا الحضور الصلب ألوريون بالترف 
واألناقة الفائقة والتعبير الواثق من خالل مزيج 

حيوي من أناقة االنسيابية واألداء العملي 
المتطور مع مسحة من الهيئة الرياضية.





Driving is truly pleasurable in an 
environment dedicated to making it 
effortless and reassuring, with intuitive 
positioning of controls and personalizing 
of your driving position.

البهجة الحقيقية للقيادة في بيئة مصممة بشكل 
خاص لسهولة القيادة والطمأنينة مع توزيع 

لجميع مفاتيح التحكم بطريقة تتالءم مع الوضعية 
الجسدية المريحة واألسلوب الخاص لوضعية 

القيادة الشخصية. 





Smart Entry & Start System: When carrying the Electronic 
Key, all doors can be unlocked by simply gripping a door 
handle, and the car can be started by simply depressing the 
brake pedal and pushing the engine switch.*2

*1 For safety reasons, some functions are disabled while the vehicle is in motion. *2 The mechanical key is built into the Electronic Key. Electronic Key caution: Radio 
waves may affect electric medical devices. Individuals with cardiac pacemaker implants should keep their pacemaker 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.

نظام دخول وتشغيل ذكي: عند حمل المفتاح اإللكتروني، يمكنك 
فتح جميع األبواب بمجرد االمساك بمقبض الباب، ويمكن بدء 
تشغيل السيارة بمجرد الضغط على دواسة المكابح وضغط زر 

تشغيل المحرك.*2
Position memory switches: The driver’s seat and door mirror 
position settings for two people can be saved in memory. 
(Limited Only).

مفاتيح ذاكرة حفظ الوضعيات: يمكن حفظ وضعيات كل من مقعد 
السائق ومرايا األبواب لشخصين )هذه الميزة متوفرة في فئة 

Limited فقط(

Navigation system: The system guides you to your destination 
with clear and easy to read graphics on the display, quick 
route search and zoom function. (Limited Only)*1

نظام المالحة: يقوم هذا النظام بإرشادك إلى وجهتك بشكل واضح 
ومقروء على الشاشة باإلضافة إلى وظيفة البحث السريع عن المسار 

ووظيفة التكبير. )هذه الميزة متوفرة في فئة Limited فقط( *1

The luxury of your own special space 
appeals to your senses and touches 
your emotions, with the feeling of 
a relaxing roomy environment and 
serene quietness.

إحساس شخصي بالفخامة يدغدغ حواسك 
ويتلمس عواطفك ضمن بيئة رحبة هادئة 

تدعوك لالسترخاء والراحة المطلقة. 

 1* ألسباب تتعلق بالسالمة تكون بعض وظائف النظام معطلة أثناء سير السيارة.
2* المفتاح الميكانيكي مدمج ضمن بنية المفتاح اإللكتروني. تنبيه حول المفتاح اإللكتروني: يمكن لموجات الراديو أن تؤثر على األجهزة الطبية، وعلى األشخاص الذين تم زرع أجهزة 

منظمة لضربات القلب في أجسامهم أن يبتعدوا عن الهوائيات الخاصة بنظام الدخول والتشغيل الذكي. يمكن توقيف بث موجات الراديو ويرجى االستفسار من الوكيل المحلي في 
منطقتك عن المزيد من التفاصيل.

* iPod is a trademark of Apple Inc. in the U.S.A. and other countries. iPod and its connecting 
cable are sold separately.

* iPod عالمة تجارية مسجلة لشركة أبل إنك في الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى. يباع جهاز 
iPod وسلك التوصيل بشكل منفصل.

Audio system: The 6-speaker system creates the superb 
sound presence in the cabin. The system’s touch-
panel display and steering wheel switches enable easy 
operation. It also features a Bluetooth function and a 
USB/mini-jack.*

النظام الصوتي: 6 مكبرات صوت تعطي صوتًا رائعًا في 
المقصورة، كما تتيح شاشة النظام التي تعمل باللمس وأزرار 

التحكم بالصوت على المقود سهولة تشغيل النظام، باإلضافة 
إلى توفر وظيفة بلوتوث، ومقبس USB ميني*





Air conditioning vents for rear seats: They 
further enhance the comfort provided by the 
excellent head and leg room in the rear seats.

Power rear window sunshade: Power controls for this 
convenient sunshade make it easy to provide shade and 
privacy in the rear seats. It automatically retracts when 
reverse gear is engaged.

Trunk space: The excellent packaging design contributes to 
the large luggage capacity of the trunk.

مساحة صندوق األمتعة: يسهم تصميم أوريون المتفّوق في 
توفير حيز واسع لصندوق األمتعة.

ستارة كهربائية واقية من الشمس للنافذة الخلفية: تسّهل 
المفاتيح الكهربائية لهذه الستارة الواقية الحصول على الظل 

والخصوصية في المقاعد الخلفية، ومن ميزتها أنها تلتف للداخل 
آليًا عند تعشيق ناقل الحركة الخلفي. 

فتحات تكييف الهواء للمقاعد الخلفية: تضيف المزيد 
من الراحة والترف على الحيز الواسع للمقاعد الخلفية.

Warmly refined hospitality
The sensation of luxurious comfort is instantly inviting. The refined 
environment of the cabin is crafted with an eye for detail, from the 
beauty of the contemporary design and the tasteful use of wood grain 
trim, to the quality of the instrument panel stitching.

دفء الضيافة والترحاب
يقوم ذلك اإلحساس بالراحة الفخمة باحتضانك فورًا داخل أجواء مقصورة 

أوريون الفخمة والتي تم االهتمام بأدق تفاصيلها عند التصميم ابتداء من 
التصميم العصري للوحات الخشب التزيينية الرائعة، إلى نوعية الدرزات األنيقة 

على لوحة القيادة. 

Packaging: A major contributor to both the highly efficient aerodynamic performance and the spacious 
comfort of the cabin, it provides the excellent head and leg room, and the ample trunk space.

القالب العام للتصميم: يسهم بشكل كبير في تحقيق كل من األداء االنسيابي الفّعال، والرحابة المريحة في المقصورة 
ويوفر حيزًا ممتازًا للرأس واألرجل، ومساحة واسعة لصندوق األمتعة بنفس الوقت.



Meter cluster: Easy-to-read Optitron meters provide 
the driver with critical driving information at a 
glance. To support eco driving, it is equipped with 
a needle-type average fuel consumption gauge 
and LED current fuel consumption bars, and an Eco 
Driving Indicator that illuminates a green lamp to 
inform the driver when accelerator operation is 
considerate to the environment. 

لوحة العدادات: عدادات نوع أوبتيترون واضحة سهلة القراءة 
توفر للسائق معلومات هامة عن القيادة بلمحة. وللمساعدة 
على نمط قيادة صديق للبيئة، تم تزويد عداد قياس الوقود 

 LED بمؤشر لقياس متوسط استهالك الوقود ذو خطوط
تشير إلى مقدار االستهالك الحالي للوقود، ومؤشر قيادة 

بيئية يضيء باللون األخضر إلعالم السائق عند ضغط دواسة 
السرعة بأن مستوى السرعة يراعي االعتبارات البيئية.

EPS (Electric Power Steering): An electric motor 
activates only when assist torque is required to 
assist steering, contributing to excellent fuel 
efficiency. Vehicle speed sensing helps to realize 
optimum steering feeling from low-speed to high-
speed driving.

EPS )نظام توجيه المقود الكهربائي(: يقوم محرك 
كهربائي بالعمل فقط عند الحاجة لعزم لمساندة توجيه 

المقود، مسهمًا في تحقيق أفضل كفاءة في استهالك 
الوقود، كما يساعد متحسس سرعة السيارة على تحقيق 

اإلحساس األمثل بالتوجيه من القيادة بسرعة منخفضة 
إلى القيادة بسرعة عالية.

االنسيابية الهوائية: من بين العديد من العوامل التي تسهم 
في تحقيق أفضل ثبات للسيارة عند القيادة بخط مستقيم، 
وتقليل قيمة معامل مقاومة الهواء CD، هي تلك األغطية 

الموجودة أسفل السيارة المزودة بزعانف استقرار هوائية 
لتحسين تأثير تدفق الهواء.   

Aerodynamics: Among the many measures 
contributing to the excellent straight-line stability and 
reduced Cd figures are under covers on the underfloor 
and aero stabilizing fins to enhance the airflow effect.

6 Super ECT (Electronic Controlled Transmission): 
Excellent matching of the super intelligent 
6-speed automatic transmission with the 3.5-liter 
engine consistently produces outstanding driving 
performance and fuel efficiency, and at the same 
time realizes a smooth shifting feeling and quiet 
operation.

24V 3.5-liter (2GR-FE)
Max. output: 268HP/6200rpm
Max. torque: 34.25kg-m/4700rpm

)2GR-FE( محرك 3.5 لتر 24 صمامًا فئة
 أقصى قوة: 268 حصانًا عند 6200

دورة بالدقيقة
أقصى عزم: 34.25 كغ-متر عند 4700 

دورة بالدقيقة

ناقل الحركة المتفوق 6 
سرعات ECT )ناقل حركة 

ذو تحّكم إلكتروني(: يحقق 
وبشكل مستمر ذلك 

التوافق الممتاز بين ناقل 
الحركة اآللي الفائق الذكاء 6 
سرعات، وبين المحرك سعة 
3.5 لتر، أداًء متميزًا للقيادة 

وكفاءة في استهالك 
الوقود، ويحقق في نفس 

الوقت إحساسًا بنعومة نقل 
الحركة وتشغياًل هادئًا.  

Class-leading driving performance and fuel 
efficiency make full use of advanced technologies 
to create a driving experience that is both 
exhilarating and warmly satisfying.

تقنيات متطورة متفّوقة تحقق أفضل أداء قيادة وكفاءة 
في استهالك الوقود في فئتهما من أجل تجربة قيادة 

مفعمة بالبهجة والرضا وأقصى درجات االستمتاع.



3.5-liter engine: The lightweight and compact 
V6 engine delivers powerful performance 
with excellent fuel efficiency. It integrates 
sophisticated technologies such as Dual VVT-i 
(Variable Valve Timing-intelligent), which 
contributes to fuel economy and reduced 
exhaust gas emissions.

محرك 3.5 لتر: محرك صغير خفيف ذو 6 أسطوانات 
على شكل V يعطي أداًء قويًا مع كفاءة ممتازة في 

استهالك الوقود، تندمج فيه تقنيات متطورة مثل 
نظام توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج 

VVT-i الذي يسهم في االقتصاد باستهالك 
الوقود وتقليل انبعاثات الغاز من العادم.



Airbags: To help reduce the impact to 
occupants in a collision, the Aurion is 
equipped with SRS driver airbag, SRS 
front passenger airbag, SRS side airbags 
(Front seats) and SRS curtain shield 
airbags (Front and rear seats).*1

Back guide monitor: It supports smooth 
reversing operations when parking in a 
garage or parallel parking, showing the 
rear view taken by a camera integrated 
into the rear of the vehicle, together with 
guidelines on the display. (Limited only)*3 

VSC: It helps prevent front or rear wheel 
slip by reducing engine power and 
applying brake force to the wheels that 
require it.*4

VSC )نظام التحكم في ثبات واستقرار 
المركبة(: ويساعد على منع انزالق العجالت 

الخلفية من خالل خفض قوة المحرك وتطبيق 
قوة الكبح على العجالت التي تحتاج لذلك. *4

WIL concept front seats: In a rear-end 
collision, the occupant’s upper body sinks 
into the seatback with the back supported 
while the headrest simultaneously 
supports the head, to help reduce the 
impact on the neck.*2 

المقاعد األمامية بمفهوم WIL: في حال 
الصدم من الخلف، يغوص جسم الراكب في 
ظهر المقعد المجهز بدعم للظهر بينما تقوم 

مساند الرأس بنفس الوقت بدعم وحماية 
الرأس وتساعد على تقليل خطر إصابة العنق 

من أثر الصدمة. *2
Intelligent AFS: When turning through 
intersections and cornering, Intelligent 
AFS illuminates the traveling direction 
with light from the low beam discharge 
headlamps, based on the turning angle of 
the tires and vehicle speed, contributing 
to excellent visibility. (Limited only)*5

AFS )نظام اإلنارة األمامية القابل للتكّيف( الذكي: 
عند الدوران على المنعطفات والتقاطعات، يقوم 

هذا النظام الذكي بإنارة اتجاه حركة السيارة من 
خالل الشعاع المنخفض للمصابيح األمامية وذلك 

تبعًا لزواية انعطاف العجالت وسرعة السيارة 
ليوفر مجال رؤية ممتازة. )هذه الميزة متوفرة في 

فئة Limited فقط( *5

شاشة عرض المنظر الخلفي: وتساعد على 
سهولة الرجوع للخلف عند ركن السيارة 

في مواقف السيارات المختلفة، حيث يتم 
عرض المنظر الخلفي من كاميرا مدمجة 
خلف السيارة، مع عرض خطوط إرشادية 

على الشاشة. )هذه الميزة متوفرة في فئة 
Limited فقط( *3 

الوسائد الهوائية: للمساعدة على تقليل أثر 
الصدمة على ركاب السيارة عند حدوث تصادم، 

وقد تم تجهيز أوريون بوسائد هوائة أمامية 
SRS للسائق والراكب األمامي، ووسائد جانبية 

للمقاعد األمامية، ووسائد SRS ستارية لكل 
من المقاعد )األمامية والخلفية( *1

Crash safety body: It is comprised of a high 
integrity cabin with front and rear crumple zones 
that help absorb impact energy in a collision. It 
also incorporates a body structure to help reduce 
injury to pedestrians.

هيكل آمن عند التصادم: يتكون جسم أوريون من 
مقصورة ذات ميزات سالمة عالية بمنطقتين أمامية 

وخلفية قابلتين لالنهيار وامتصاص طاقة الصدم 
في حال حصول ذلك. كذلك يتميز هيكل أوريون بأنه 
مصمم أيضًا للمساعدة على تقليل إصابات المشاة. 

1. SRS driver airbag
2. SRS front passenger airbag
3. SRS side airbags (Front seats)
4. SRS curtain shield airbags (Front and rear seats)

*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 rear seats. 
Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating 
correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please 
inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision 
in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully. *2 WIL: Whiplash Injury Lessening. *3 The back guide 
monitor shows a limited area. To help ensure safety, be sure to look at your surroundings before you proceed. *4 VSC: Vehicle Stability Control. *5 AFS: Adaptive Front-Lighting System.

1* وسائد SRS )نظام تقييد الحركة التكميلي( الهوائية هي أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد، ولذلك يجب على سائق السيارة وجميع الركاب استخدام أحزمة المقاعد بطريقة صحيحة في 
كل األوقات. التقم أبدًا بتركيب )الكرسي الخاص باألطفال( باتجاه الخلف على مقعد الراكب األمامي. بالنسبة لكرسي األطفال المتجه لألمام نوصي باستخدامه دائمًا في المقاعد الخلفية. كما 

يرجى عدم استخدام ملحقات على المقاعد من شأنها تغطية األجزاء التي من المفروض أن تنتفخ منها وسائد الهواء الجانبية، ألن هذه الملحقات يمكن أن تمنع تفعيل وسائد الهواء الجانبية بشكل 
صحيح مما يتسبب في إصابات خطيرة )أغطية مقاعد تويوتا األصلية مصممة خصيصًا للموديالت المجهزة بوسائد هواء SRS جانبية(. الصورة تبين جميع الوسائد الهوائية منفوخة وذلك ألغراض 

توضيحية فقط )أما الوسائد الجانبية والستارية فتنتفخ فقط في حالة وقوع حادث فعلي(. للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول ذلك وحول ميزات السالمة واألمان المهمة، يرجى التأكد من 
قراءة كتيب المالك بتمعن. 2* تقليل خطر إصابة العنق بالحركة االرتدادية للخلف )WIL(. 3* تقوم شاشة الرؤية الخلفية بعرض منطقة محدودة، لذلك وزيادة في السالمة تأكد من النظر إلى جميع 

المناطق المحيطة بك قبل الرجوع للخلف. VSC *4: نظام التحكم باستقرار وثبات المركبة AFS *5: نظام اإلنارة األمامية القابل للتكّيف

1. وسادة هوائية SRS للسائق
2. وسادة هوائية SRS للراكب األمامي

3. وسائد هوائية SRS جانبية )للمقاعد األمامية(
4. وسائد SRS ستارية )للمقاعد األمامية والخلفية(

Reassurance grows with the knowledge that the 
Aurion integrates the top levels of safety performance 
in its class to give you true peace of mind.

ستزداد طمأنينتك عند معرفة أن أوريون مجهزة بأعلى 
مستويات األداء اآلمن ضمن فئتها وذلك سيعطيك 

راحة بال حقيقية.



Exterior Colors

Interior Colors

ألماسي أبيض
Diamond White

أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال
White Pearl Crystal Shine

فضي معدني
Silver Metallic

Gray Metallic
أسود ميكا أتيتيود
Attitude Black Mica

رمادي معدني

أحمر ميكا معدني
Red Mica Metallic

Bronze Mica Metallic
برونزي ميكا معدني

أزرق فاتح معدني
Light Blue Metallic

األلوان الخارجية

األلوان الداخلية

Gray (Leather) Ivory (Leather) Ivory (Fabric)
رمادي )جلد( عاجي )جلد( عاجي )قماش(

The Toyota Vehicle Warranty is 5 years Unlimited Mileage (Terms and conditions apply). Please note 
that the images shown may differ from the actual specifications and specifications may change 
without prior notice.

يسري ضمان سيارات تويوتا لمدة 5 سنوات دون تحديد الكيلومترات )تطبق الشروط واألحكام(. يرجى مالحظة 
أن الصور المعروضة يمكن أن تختلف عن المواصفات الفعلية وقد تتغير هذه المواصفات دون إخطار مسبق.



800 TOYOTA | TOYOTA.AE

To experience the new Aurion or for more 
information, please contact Al-Futtaim Motors 
or visit our website at toyota.ae


