
2016 Sequoia (EXR)
Technical Features EXR GXR VXR الميزات التقنية

Engine 5.7L, i-FORCE, V8, 32- Valve, DOHC المحرك

Output (hp/rpm) 381/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque (kg-m/rpm) 55.5/3600 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 6 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة

Terrain 4X4 Part-Time نظام الدفع

Tyres Size 275/65 R18 275/55 R20 حجم العجالت

Dimensions (mm) L 5,210 X W 2,030 X H 1,955 األبعاد )ملم (

Fuel Tank Capacity 100 Litres سعة خزان الوقود 

Number Of Doors 5 عدد األبواب

Seating Capacity 8 Seats عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Tri-Zone Automatic Climate Control • • • تحكم أوتوماتيكي بأجواء المقصورة لثالث مناطق

Fabric Seats • • مقاعد قماش

Center Console Cooler Box • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

Driver Power Seat • • مقعد السائق كهربائي

Leather Seats • مقاعد جلد

Front Seats Powered With Memory For Driver • المقاعد األمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق

Auto Dimming Rear View • مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي مع بوصلة

Powered Foldable 3Rd Row Seat • مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائًيا

Optitron Speedometer • عداد قياس سرعة أوبتيترون

Power Tilt & Telescopic Steering Column With Memory • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائًيا مع ذاكرة

Sunshades For 2 Nd & 3Rd Row Seats • واقيات شمس لمقاعد الصف الثاني والثالث

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Display Audio - AM/FM/CD/DVD/AUX/USB/Bluetooth • • Navigation  نظام مالحة -  راديو AM/FM/مشغل أقراص CD وDVD/مخرج صوت 
إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

Steering Wheel Audio/Telephone Controls • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

Rear Seat Entertainment* • • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي

Exterior Features الميزات الخارجية

Door Mirrors - Powered • • • مرايا األبواب – كهربائية 

Front Fog Lamps • • • مصابيح ضباب أمامية

Side Steps • • With Cover عتبات جانبية مع غطاء

18" Alloy Wheels • • 20" عجالت ألومنيوم 18 بوصة

Black Roof Rails • • قضبان سقف لون أسود

Sunroof • • فتحة سقف

Door Mirrors - Retractable/Memory • مرايا األبواب –  قابلة للطي كهربائية مع ذاكرة

Day Time Running Lights (DRLS)* • مصابيح LED نهارية

Powered Back Door • الباب الخلفي كهربائي

Underbody Lights* • مصابيح تحت الهيكل

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Anti-Lock Brake System (ABS) • • • نظام مكابح مانع لالنغالق

Electronic Brake-Force Distribution (EBD) • • • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

Traction Control (TRAC) • • • نظام التحكم بالجر

Vehicle Stability Control (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة

Dual Front Airbags • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Sides/Curtain Airbags • • • وسائد هوائية  جانبية / وستارية

Knee Airbags For Driver • • • وسادة هوائية على مستوى الركبة للسائق 

Cruise Control • • • مثبت سرعة

Front & Rear Parking Sensors • • • حساسات توقف أمامية وخلفية

Rear View Camera • • • كاميرا رؤية خلفية

Blind Spot Monitor (BSM) • شاشة مراقبة النقاط غير المرئية

Material Code TYSQ05P57AS2RA16 TYSQ05P57AS4RA16 TYSQ05P57AS5RA16 Material Code

Retail Sales Price 154,900 174,900 199,900 سعر التجزئة

Retail Price With Service Package(1) 159,563 179,563 204,563 سعر التجزئة مع برنامج الصيانة(١)
(1) Price Inclusive of 30,000 kms Periodic Service and Maintenance Contract )١( السعر يشمل عقد إصالح وصيانة دورية كل 30,000 كيلومتر
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Please note: All information presented herein are based on data available at the time 
of creation (November 2015), and are subject to change without prior notice.

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )نوفمبر 2015( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
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2016 Sequoia (GXR)
Technical Features EXR GXR VXR الميزات التقنية

Engine 5.7L, i-FORCE, V8, 32- Valve, DOHC المحرك

Output (hp/rpm) 381/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque (kg-m/rpm) 55.5/3600 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 6 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة

Terrain 4X4 Part-Time نظام الدفع

Tyres Size 275/65 R18 275/55 R20 حجم العجالت

Dimensions (mm) L 5,210 X W 2,030 X H 1,955 األبعاد )ملم (

Fuel Tank Capacity 100 Litres سعة خزان الوقود 

Number Of Doors 5 عدد األبواب

Seating Capacity 8 Seats عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Tri-Zone Automatic Climate Control • • • تحكم أوتوماتيكي بأجواء المقصورة لثالث مناطق

Fabric Seats • • مقاعد قماش

Center Console Cooler Box • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

Driver Power Seat • • مقعد السائق كهربائي

Leather Seats • مقاعد جلد

Front Seats Powered With Memory For Driver • المقاعد األمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق

Auto Dimming Rear View • مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي مع بوصلة

Powered Foldable 3Rd Row Seat • مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائًيا

Optitron Speedometer • عداد قياس سرعة أوبتيترون

Power Tilt & Telescopic Steering Column With Memory • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائًيا مع ذاكرة

Sunshades For 2 Nd & 3Rd Row Seats • واقيات شمس لمقاعد الصف الثاني والثالث

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Display Audio - AM/FM/CD/DVD/AUX/USB/Bluetooth • • Navigation  نظام مالحة -  راديو AM/FM/مشغل أقراص CD وDVD/مخرج صوت 
إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

Steering Wheel Audio/Telephone Controls • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

Rear Seat Entertainment* • • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي

Exterior Features الميزات الخارجية

Door Mirrors - Powered • • • مرايا األبواب – كهربائية 

Front Fog Lamps • • • مصابيح ضباب أمامية

Side Steps • • With Cover عتبات جانبية مع غطاء

18" Alloy Wheels • • 20" عجالت ألومنيوم 18 بوصة

Black Roof Rails • • قضبان سقف لون أسود

Sunroof • • فتحة سقف

Door Mirrors - Retractable/Memory • مرايا األبواب –  قابلة للطي كهربائية مع ذاكرة

Day Time Running Lights (DRLS)* • مصابيح LED نهارية

Powered Back Door • الباب الخلفي كهربائي

Underbody Lights* • مصابيح تحت الهيكل

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Anti-Lock Brake System (ABS) • • • نظام مكابح مانع لالنغالق

Electronic Brake-Force Distribution (EBD) • • • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

Traction Control (TRAC) • • • نظام التحكم بالجر

Vehicle Stability Control (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة

Dual Front Airbags • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Sides/Curtain Airbags • • • وسائد هوائية  جانبية / وستارية

Knee Airbags For Driver • • • وسادة هوائية على مستوى الركبة للسائق 

Cruise Control • • • مثبت سرعة

Front & Rear Parking Sensors • • • حساسات توقف أمامية وخلفية

Rear View Camera • • • كاميرا رؤية خلفية

Blind Spot Monitor (BSM) • شاشة مراقبة النقاط غير المرئية

Material Code TYSQ05P57AS2RA16 TYSQ05P57AS4RA16 TYSQ05P57AS5RA16 Material Code

Retail Sales Price 154,900 174,900 199,900 سعر التجزئة

Retail Price With Service Package(1) 159,563 179,563 204,563 سعر التجزئة مع برنامج الصيانة(١)
(1) Price Inclusive of 30,000 kms Periodic Service and Maintenance Contract )١( السعر يشمل عقد إصالح وصيانة دورية كل 30,000 كيلومتر
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Please note: All information presented herein are based on data available at the time 
of creation (November 2015), and are subject to change without prior notice.

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )نوفمبر 2015( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

800 TOYOTA | TOYOTA.AE



2016 Sequoia (VXR)
Technical Features EXR GXR VXR الميزات التقنية

Engine 5.7L, i-FORCE, V8, 32- Valve, DOHC المحرك

Output (hp/rpm) 381/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque (kg-m/rpm) 55.5/3600 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 6 Speed Automatic Transmission ناقل الحركة

Terrain 4X4 Part-Time نظام الدفع

Tyres Size 275/65 R18 275/55 R20 حجم العجالت

Dimensions (mm) L 5,210 X W 2,030 X H 1,955 األبعاد )ملم (

Fuel Tank Capacity 100 Litres سعة خزان الوقود 

Number Of Doors 5 عدد األبواب

Seating Capacity 8 Seats عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Tri-Zone Automatic Climate Control • • • تحكم أوتوماتيكي بأجواء المقصورة لثالث مناطق

Fabric Seats • • مقاعد قماش

Center Console Cooler Box • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

Driver Power Seat • • مقعد السائق كهربائي

Leather Seats • مقاعد جلد

Front Seats Powered With Memory For Driver • المقاعد األمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق

Auto Dimming Rear View • مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي مع بوصلة

Powered Foldable 3Rd Row Seat • مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائًيا

Optitron Speedometer • عداد قياس سرعة أوبتيترون

Power Tilt & Telescopic Steering Column With Memory • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائًيا مع ذاكرة

Sunshades For 2 Nd & 3Rd Row Seats • واقيات شمس لمقاعد الصف الثاني والثالث

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Display Audio - AM/FM/CD/DVD/AUX/USB/Bluetooth • • Navigation  نظام مالحة -  راديو AM/FM/مشغل أقراص CD وDVD/مخرج صوت 
إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

Steering Wheel Audio/Telephone Controls • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

Rear Seat Entertainment* • • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي

Exterior Features الميزات الخارجية

Door Mirrors - Powered • • • مرايا األبواب – كهربائية 

Front Fog Lamps • • • مصابيح ضباب أمامية

Side Steps • • With Cover عتبات جانبية مع غطاء

18" Alloy Wheels • • 20" عجالت ألومنيوم 18 بوصة

Black Roof Rails • • قضبان سقف لون أسود

Sunroof • • فتحة سقف

Door Mirrors - Retractable/Memory • مرايا األبواب –  قابلة للطي كهربائية مع ذاكرة

Day Time Running Lights (DRLS)* • مصابيح LED نهارية

Powered Back Door • الباب الخلفي كهربائي

Underbody Lights* • مصابيح تحت الهيكل

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Anti-Lock Brake System (ABS) • • • نظام مكابح مانع لالنغالق

Electronic Brake-Force Distribution (EBD) • • • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

Traction Control (TRAC) • • • نظام التحكم بالجر

Vehicle Stability Control (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة

Dual Front Airbags • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Sides/Curtain Airbags • • • وسائد هوائية  جانبية / وستارية

Knee Airbags For Driver • • • وسادة هوائية على مستوى الركبة للسائق 

Cruise Control • • • مثبت سرعة

Front & Rear Parking Sensors • • • حساسات توقف أمامية وخلفية

Rear View Camera • • • كاميرا رؤية خلفية

Blind Spot Monitor (BSM) • شاشة مراقبة النقاط غير المرئية

Material Code TYSQ05P57AS2RA16 TYSQ05P57AS4RA16 TYSQ05P57AS5RA16 Material Code

Retail Sales Price 154,900 174,900 199,900 سعر التجزئة

Retail Price With Service Package(1) 159,563 179,563 204,563 سعر التجزئة مع برنامج الصيانة(١)
(1) Price Inclusive of 30,000 kms Periodic Service and Maintenance Contract )١( السعر يشمل عقد إصالح وصيانة دورية كل 30,000 كيلومتر
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Please note: All information presented herein are based on data available at the time 
of creation (November 2015), and are subject to change without prior notice.

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )نوفمبر 2015( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
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