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Opening New Horizons

آفاق جديدة على مد البصر



Intelligent design and 
functionality
The open layout raises your driving expectations, while abundant 
functions pleasantly stimulate all five senses. Take control and begin 
experiencing a new dimension of driving pleasure.

تصميم ذكي وكفاءة في األداء
التصميم المنفتح يرفع مستوى توقعات القيادة لديك، في حين تعمل الوظائف 

العملية الكثيرة على تنشيط الحواس الخمس كلها بشكل ممتع. امسك بزمام 
السيطرة وابدأ بمعاينة ُبعد جديد لمتعة القيادة.



Space and comfort for all
The fun of an excursion with friends is not just at the destination. It’s 
also in the comfortable journey along the way. The Sequoia has the 
spacious interior that has given shape to this concept.

رحابة مطلقة وراحة للجميع
متعة القيام بنزهة مع األصدقاء ليست فقط في الوجهة المقصودة، بل 
هي في الرحلة المريحة على الطريق. سيارة سيكويا بمقصورتها الداخلية 

الرحبة تجسد هذا المفهوم لمتعة القيادة الحقيقية.

Rear Seat Space
Third-row seats are amply spacious, and recline 
and tilt at the touch of a button. You enjoy 
overwhelming space and functionality that puts 
The Sequoia at the top of its class.

حيز المقاعد الخلفية
مقاعد الصف الثالث فسيحة تمامًا، ويمكن تغيير زاوية 

ظهورها وإمالتها بمجرد ضغطة زر. إنها تمنحك رحابة 
وأداًء عمليًا رائعين يضعان سيكويا في قمة فئتها.



Air Conditioner
A three-zone climate control system allows you to independently set the temperature for the 
driver, passenger and rear seat areas. The driver and passenger seat air conditioners can also 
automatically adjust the air flow according to sunlight. In addition, the rear console has an air 
conditioner panel. Everyone rides in maximum comfort.

A clearance sonar system detects obstructions ahead and behind, informing the driver with an 
indicator and buzzer to warn of collisions.
A walk-in function lets you slide the second-row seats forward via a lever or foot pedal. This 
provides easy access to the third-row seats and is convenient when loading or unloading cargo.
The centre seat in the second row can slide forward 225mm, enabling you to reach it from the 
front seats. This greatly enhances convenience, especially when looking after a small child from 
your position.
The fabric seats have a special coating that makes stains and dirt easy to remove.
The convenient back door window has an electrically powered open/close function.
Double visors effectively block sunlight to make the front seats more comfortable.
Sun shades block excessive sunlight, maintaining comfort for rear seat passengers.
Coolbox

مكيف الهواء
يتيح لك نظام التحكم بأجواء المقصورة الثالثي القطاعات إمكانية تحديد درجة حرارة مستقلة لكل من 

السائق والراكب ومناطق المقاعد الخلفية. مكيفات هواء السائق والراكب يمكنها أيضًا ضبط كمية تدفق 
الهواء تلقائيًا تبعًا لضوء الشمس. يضاف إلى ذلك، أن الكونسول الخلفي يضم لوحة لمكيف الهواء، 

والنتيجة حصول الجميع على أقصى قدر من الراحة.

نظام سونار متطور يرصد العوائق في األمام والخلف منبهًا السائق من خالل مؤشر وجرس للتحذير من التصادمات.
تتيح لك وظيفة الدخول السهلة إمكانية سحب مقاعد الصف الثاني إلى األمام عن طريق ذراع أو دواسة قدم، 

ويمنحك ذلك وصواًل سهاًل إلى مقاعد الصف الثالث براحة تامة عند تحميل أو تفريغ الحموالت.
يمكن أن ينزلق المقعد األوسط في صف المقاعد الثاني إلى األمام لمسافة 225 مم، بحيث يمكنك الوصول إليه 

من المقاعد األمامية. وهذا يحسن سهولة الحركة كثيرًا، خاصة عندما تقوم بالعناية بطفل صغير من موضعك.
قماش المقاعد مغطى بطبقة خاصة تسهل إزالة البقع واألوساخ.
تتميز نافذة الباب الخلفي العملية بوظيفة الفتح/اإلغالق كهربائيًا.

تقوم واقيات الشمس األمامية المزدوجة بحجب ضوء الشمس بشكل فعال إلضفاء مزيد من الراحة على المقاعد 
األمامية.

الستائر الشمسية تحجب ضوء الشمس الزائد للمحافظة على راحة ركاب المقاعد الخلفية.
صندوق تبريد

Ventilated Seats
Ventilated seats in the front 
reduce the warm, sticky 
feel of leather seats, for 
enhanced seating comfort.

مقاعد مهواة
تقلل المقاعد المهواة في األمام 
من الحرارة واإلحساس بااللتصاق 

الذي تولده المقاعد الجلدية، 
لمزيد من الراحة عند الجلوس.
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Equipped for comfort and 
easy driving
Advanced functions for greater driving ease and a wide range of 
equipment for enhanced passenger comfort provide the pleasant 
cruising that only The Sequoia can offer.

أعلى مستويات الراحة والقيادة 
السلسة

وظائف عملية متطورة لمزيد من سهولة القيادة وتشكيلة واسعة من التجهيزات 
لتعزيز راحة الركاب تحقق جميعها قيادة ممتعة ال يمكن أن تجدها إال في 

سيكويا.



Advanced versatility 
and functionality
In your active daily life, one of your top priorities is good 
“usability”. The Sequoia’s superior practicality is in tune 
with your free and abundant creativity.

وظائف واستخدامات 
متنوعة ومتطورة

تعد »قابلية االستعمال« الجيدة في حركة حياتك اليومية واحدة من 
أهم أولوياتك. إن تعدد وظائف سيكويا العملية المتفوقة تنسجم 

مع كل متطلباتك ورغباتك في سيارة متطورة
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Seat Configuration
You can fold the second- and third-row seats to a fully flat position, 
creating a wide cargo space that can hold even long objects. This flexibility 
makes the Sequoia a practical vehicle for all your carrying needs.
* Fully flat configuration available on models with leather seats.

توزيع المقاعد
يمكنك طي مقاعد الصفين الثاني والثالث لتتخذ الوضع المنبسط تمامًا لتمنحك 

حيز تحميل واسع يمكن أن يتسع حتى لألشياء الطويلة. هذه المرونة تجعل من 
سيكويا سيارة عملية لكل ما تحتاج إليه من أعمال نقل.

* الوضع المنبسط تمامًا متوفر في الموديالت المجهزة بمقاعد جلدية.

Front console cup holders
Upper glove box
Glove box
Front door trim storage box
Rear console box
Front door trim pockets
Rear passenger seat cup holders
Second console upper box and tray
Deck side trim cup holders and armrest box
Floor storage box
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2 2
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4 4
5 5
6 6
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8 8
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10 10

حامالت أكواب في الكونسول األمامي
صندوق قفازات علوي

 صندوق قفازات
صندوق تخزين في لوح ديكور األبواب األمامية

صندول الكونسول الخلفي
جيوب في لوح ديكور األبواب األمامية

حامالت أكواب لمقاعد الركاب الخلفية
صندوق وصينية علويان في الكونسول الثاني

حامالت أكواب وصندوق مسند ذراع في لوح الديكور الجانبي لغطاء صندوق األمتعة
صندوق تخزين أرضي



V، EF-RU3 محرك سعة 5.7 لتر ذو 8 أسطوانات على شكل
أقصى قوة: 381 حصانًا عند 5600 دورة بالدقيقة، أقصى عزم: 55٫5 كلغ-م عند 3600 دورة بالدقيقة

سيارة سيكويا مجهزة بكامة علوية مزدوجة ذات 32 صمامًا تعمل بنظام توقيت الصمامات المتغير الذكي 
VVT-i، تعطي مستويات من أداء التسارع واالقتصاد في استهالك الوقود تضعها في قمة فئتها. 
وبفضل التدابير الموسعة ضد الضوضاء واالهتزاز فإن هذا المحرك يحقق راحة وقابلية قيادة رائعين.

5.7-litre V8 Engine 3UR-FE
Max. output: 381hp/5600rpm. Max. torque: 55.5kg-m/3600rpm

Equipped with a 32-valve DOHC with Dual VVT-i, The Sequoia delivers acceleration 
performance and fuel consumption at the top of its class. With extensive noise and vibration 
measures, this magnificent engine offers superior comfort and drivability.

Power and driving pleasure
The engine and transmission are ready to give you an exciting ride. This flexible 
powerhouse provides driving and response that will fully satisfy you.

القوة ومتعة القيادة
المحرك وناقل الحركة جاهزان إلعطائك رحلة مثيرة. آليات القدرة هذه توفر قيادة وتجاوبًا 

كفيلين بإرضائك تمامًا.

6-Speed “Super-Intelligent” 
Electronically Controlled Transmission
A gate-type sequential shift with an 
AI-SHIFT automatically changes the shift 
pattern according to road conditions or your 
intention, providing a linear shifting feel.

ناقل حركة آلي 6 سرعات بتحكم إلكتروني 
فائق الذكاء

ناقل الحركة التسلسلي من النوع البوابي مع 
تحويل التروس بالذكاء الصناعي AI-SHIFT، يقوم 

تلقائيًا بتغيير نمط تحويل التروس تبعًا لظروف 
الطريق أو نمط قيادتك، محققًا إحساس تحويل 

فائق السالسة.

Multi-Mode 4WD System
An easy-to-use, dial-type transfer switch lets 

you shift smoothly from 
2WD to 4WD high- and 
low-range drive. There 
is also a differential lock 
switch that lets you lock 
the centre differential. 
(Standard on 4WD 
models.)

نظام دفع رباعي متعدد األوضاع
يتيح لك مفتاح منظومة نقل الحركة الدائري سهل 

االستخدام إمكانية التحويل بسالسة من وضع الدفع 
بعجلتين إلى وضعي الدفع الرباعي ذو النطاق العالي 

أو المنخفض. كما أن هنالك مفتاح قفل القرص 
التفاضلي يتيح لك إمكانية قفل المفاضل المركزي. 
)مزود كتجهيز أساسي على موديالت الدفع الرباعي(

Wheel line-up
Two types of wheels are available:  
18-inch and 20-inch aluminium 
types, and a 20-inch type with a 
beautiful, shiny, diamond-cut finish.

أنواع العجالت
تتوفر ثالثة أنواع من عجالت األلومنيوم: 18 بوصة، 20 بوصة، و20 بوصة بلمعة األلماس

12

1
2

20-inch aluminium wheel. (Available on VXR grade only)
18-inch aluminium wheel. (Available on EXR and GXR grade only)

1
2

عجالت ألومنيوم 20 بوصة )متوفرة في فئة VXR فقط(
عجالت ألومنيوم 18 بوصة )متوفرة في فئة EXR وGXR فقط(



Superior Safety
The pursuit of safety has no goal. The Sequoia incorporates advanced active 
and passive safety technologies that prioritise passenger safety in the event 
of an accident.

معايير سالمة فائقة
السعي لتحقيق السالمة في سيكويا ال نهاية له، حيث تشتمل سيارة سيكويا على أحدث 

تقنيات السالمة الفعالة المتطورة التي تضع سالمة الركاب في رأس قائمة األولويات في 
حالة وقوع حادث.

Vehicle Stability Control (VSC) and Traction Control (TRC)
By monitoring steering angle and vehicle direction, VSC detects traction loss and takes measures to help prevent lateral 
slippage of the front and rear wheels. This enhances vehicle stability. Additionally, TRC helps prevent the drive wheels from 
skidding when starting or accelerating on a slippery surface. It also helps maintain traction on wet, icy or uneven surfaces.

التحكم في استقرار السيارة والتحكم في الجر
عن طريق مراقبة زاوية التوجيه واتجاه السيارة، يرصد نظام التحكم في استقرار السيارة VSC فقدان االلتصاق بسطح الطريق )الجر( ويتخذ 

التدابير للمساعدة على منع االنزالق العرضي للعجالت األمامية والخلفية. وهذا يعزز استقرار السيارة. باإلضافة إلى ذلك، يعمل نظام 
التحكم في الجر TRC على منع عجالت الدفع من االنجراف عند بدء االنطالق أو التسريع على سطح منزلق. كما يساعد على المحافظة على 

االلتصاق بسطح الطريق )الجر( على الطرق المبللة أو التي عليها ثلوج أو السطوح غير المنتظمة.

نظام عرض البقعة غير المرئية
عند وجود سيارة في البقعة غير المرئية للمرآة 

الخارجية أثناء تغيير حارات السير، يتسبب النظام 
في وميض مؤشر المرآة، منبهًا السائق. 

)قياسي في فئة البالتينيوم، اختياري في فئة لميتد.( 
* نظام عرض البقعة غير المرئية ال يقيم مدى صحة 

قرارات تغيير حارة السير، فالغرض منع هو تزويد السائق 
بالمعلومات، تحقق من الظروف بالنظر إلى الخلف أيضًا.

Anti-Lock Braking System (ABS) with Electronic Brake-
Force Distribution (EBD)

ABS helps prevent tyre-lock in sudden braking situations and 
EBD distributes optimum braking power to each wheel as necessary, 

both contributing to superior braking power and vehicle stability in all 
driving conditions.

نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع إلكتروني 
لقوة الكبح

يساعد نظام الفرامل المقاومة للقفل ABS على منع 
قفل اإلطارات في ظروف الكبح المفاجئة، ويقوم نظام 

EBD بتوزيع مثالي لقوة الفرملة إلكترونيًا على كل عجلة من 
العجالت حسب الضرورة، وكالهما يسهم في تحقيق قوة كبح 

واستقرار سيارة متفوقين في جميع ظروف القيادة.

Blind Spot Monitor System
When a vehicle is in the outer mirror›s 
blind spot while changing lanes, the 
system causes the mirror indicator to blink, 
alerting the driver (Standard on Platinum. 
Opional on Limited.) * The Blind Spot Monitor 
System does not judge the advisability of changing 
lanes; its purpose is to provide the driver with 
information. Be sure to confirm conditions by also 
looking to the rear.



Grey (Fabric) Sand Beige (Fabric) Grey (Leather) Sand Beige (Leather)
رمادي )قماش( بيج رملي )قماش( رمادي )جلد( بيج رملي )جلد(

20-inch Aluminium 
Wheel

18-inch Aluminium 
Wheel

عجالت ألومنيوم مقاس 
20 بوصة

عجالت ألومنيوم مقاس 
١٨ بوصة

Exterior Colours Wheels

Interior Colours

األلوان الخارجية العجالت

األلوان الداخلية

Beige Metallic
بيج معدني

Grey Metallic
رمادي معدني

Silver Metallic
فضي معدني

Black 
أسود

White Pearl Crystal Shine
أبيض لؤلؤي كريستالي المع

Bronze Mica Metallic
برونزي ميكا معدني

Super White
أبيض سوبر 

Blackish Red Mica
أحمر غامق ميكا

* Beige Metallic exterior is not available with Grey interior

The 2016 Sequoia information presented herein is based on data available at the time of creation (September 
2015) and is subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may 
vary. For details on vehicle specifications, standard features and available equipment in your area, contact your 
nearest Al-Futtaim Toyota showroom.

المعلومات الواردة هنا عن موديل سيكويا 2016 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )سبتمبر 2015(، وهي خاضعة 
للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق. قد تختلف مركبات العرض والمركبات المنتَجة فعلًيا عما هو مبين هنا. للحصول 
على تفاصيل بشأن المواصفات والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم، يرجى االتصال بأقرب صالة عرض 

الفطيم للسيارات - تويوتا.



800 TOYOTA | TOYOTA.AE

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


