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Style at play
Sleek and compact, the Toyota Yaris has been designed to reflect 
your energetic personality. 

األناقة ورشاقة الحركة
صغيرة وأنيقة. تلك هي تويوتا يارس المصممة لتعكس شخصيتك المفعمة 

بالنشاط والحيوية





Space wraps you all around 
While compact on the outside, the Yaris has a spacious interior. Blending 
top quality design with unique style.

رحابة تحتضنك من كل جانب
مع أنها تبدو صغيرة من الخارج، تتناغم في مقصورة يارس الرحابة وأناقة التصميم 

الداخلي مع سهولة التشغيل والتحكم لراحة فائقة.



Audio System
The audio system with LCD display incorporates 
a stylish head unit with piano black finish and 
metallic ornamentation. Music players and other 
external devices can be connected via a USB/AUX 
component, making it easy to select the music you 
want to match your mood.

النظام الصوتي
يشتمل النظام الصوتي مع شاشة العرض LCD على 

وحدة رئيسية أنيقة مطعمة بزينة معدنية وتشطيب مثل 
البيانو األسود، كما يمكن وصل مشغالت الموسيقى، 
واألجهزة الخارجية من خالل مقبس USB، ومخرج صوت 

إضافي لالستمتاع بأروع أنغام موسيقاك المفضلة.



Every feature is designed to 
inspire comfort

كل ميزاتها مصممة لراحتك 
ورفاهيتك

You can lock and unlock the doors and unlatch the trunk remotely. You can also start 
the engine by pressing the start button while carrying the key in your pocket.

يمكنك إقفال وفتح األبواب، وفتح صندوق األمتعة بالمفتاح الذكي عن بعد، كما يمكنك تشغيل المحرك 
بالضغط على زر التشغيل خالل وجود المفتاح الذكي في جيبك.

A stylish, easy-to-use air conditioner is available with a built-in clean air filter, 
keeping cabin air clean.

نظام تكييف سهل التشغيل مع فلتر تنقية هواء مدمج لراحة قصوى وهواء نقي داخل المقصورة.



The front rear seat couple distance has been increased, 
and front seatbacks have been redesigned, helping 
secure ample legroom for rear-seat occupants.

تمت زيادة حيز المقاعد األمامية، وأعيد تصميم المقاعد الخلفية 
لمزيد من المساحة لركاب المقعد الخلفي



Compact on the outside, 
big on the inside

 صغيرة من الخارج،
كبيرة وواسعة من الداخل

Folding down the rear seat opens up extra luggage capacity. Leaving more space to accommodate 
all kinds of cargo. 

حيز أوسع ومساحة أكبر وسعة تحميل أمتعة أكثر عند طي المقاعد الخلفية





The driving performance is further enhanced with a suspension designed to reduce vibration and 
provide a higher level of driving comfort.

The Yaris engine provides excellent standing-start acceleration. Add a quick, responsive 
transmission and you’ve got an unbeatable driving performance. 

While feeling at one with the car, you experience a superb driving experience that is in line with 
your inspiration.

تم تعزيز أداء قيادتها مع نظام التعليق المصمم لتقليل االهتزازات وتوفير أعلى مستويات الراحة 
للسائق والركاب

محرك قوي يوفر استجابة فورية وتسارًعا ممتاًزا ليعطيك أداء قوًيا لقيادة متفوقة.

ذلك ما ستشعر به عند قيادتها واالستمتاع بأدائها الرائع الذي يتناغم مع كل رغباتك.

Witness performance at play

اكتشف قوة األداء





Engineered for your safety

مصممة لسالمتك وحمايتك

The major parts adopt a high-tensile sheet, and the entire body is 
invested with sound-absorbing and vibration-damping materials. 
The resulting lightweight, high-rigidity body provides outstanding 
handling stability as well as quietness.

Anti lock Brake system with electronic Brake-force Distribution helps maintain vehicle stability 
and driver control when braking. It includes a Brake Assist function that increases the braking 
force when the brakes are applied suddenly to make an emergency stop. 

Front seat belts have pretensioners and two stage force limiters.

تم تصنيع قطع الهيكل الرئيسية من صفائح الصلب العالي الشد، وتم 
تغليف كامل الهيكل بمواد عازلة للصوت عادمة لالهتزازات، والنتيجة هيكل 

خفيف الوزن، عالي الصالبة، يوفر ثباًتا كبيًرا وهدوًءا عالًيا.

يساعد نظام المكابح المانعة لالنغالق مع نظام توزيع قوة الكبح إلكترونًيا على المحافظة على ثبات السيارة 
والتحكم بها عند الكبح. يشتمل النظام أيًضا على وظيفة المساعدة على الكبح، والتي تزيد من قوة الكبح عند 

استخدام المكابح بصورة مفاجئة للتوقف في حاالت الطوارئ.

أحزمة أمان المقاعد األمامية مسبقة الشد مع محدد لقوة الشد على مرحلتين



Super White

Quartz Brown Metallic

Black (Fabric Standard) Black (Fabric Sports)Black (Fabric High) Ivory (Fabric Standard) Ivory (Fabric High)

أبيض ناصع

كوارتز بني معدني

أسود )قماش عادي( أسود )قماش نوعية ممتازة(أسود )قماش رياضي( عاجي )قماش عادي( عاجي )قماش نوعية ممتازة(

15-inch aluminum
15 بوصة ألومنيوم

Gray Metallic
رمادي معدني

Silky Beige Metallic
بيج حريري معدني

15-inch full cap
15 بوصة معدن مع غطاء

Silver Metallic

Frozen Blue Metallic

فضي معدني

أزرق جليدي معدني

14-inch full cap 
14 بوصة معدن مع غطاء

Attitude Black Mica
أتيتيود أسود ميكا

Red Mica Metallic
أحمر معدني ميكا

Exterior Colours Wheels

Interior Colours

األلوان الخارجية العجالت

األلوان الداخلية



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 Yaris Sedan or for more 
information, please contact Al-Futtaim Motors 
or visit our website at toyota.ae


