


سيارة رياضية تثير متعة القيادة

بعد انقطاع لعدة سنوات تعود تويوتا سوبرا من جديد إلي خطوط ا�نتاج بجيل خامس يقدم ما يلبي شغف عشاق 

السيارات الرياضية بالوصول إلي مستوي جديد من القوة و التحكم والثبات بنظام دفع خلفي ومزودة بأعلى معاير 

التطور التكنولوجي مع تصميم عصري رائع ليشعر قائدها بتجربة غير مسبوقة.



اندمج مع السيارة بكل قوة

ابدأ باكتشاف كل الطرق



انطلق بكل متعة وقوة

تصميم داخلي
رياضي مليء بالرفاهيه



ابدأ برواية قصتك الخاصة

أشعل حماسك ومتعة القيادة لديك مع تصميم أثبت 
إمكاناته بجدارة. 

من هنا تبدأ قصتك. 

مبدالت السرعة
مبدالت سرعة خلف المقود

ناقل الحركة
ناقل حركة اوتوماتيكي من ٨ سرعات 

يسمح لك بالقيادة بطريقة تناسبك 
بشكل مثالي

العداد
العداد مجهز بشاشة ملونة مقاس 

8.8 بوصة فائقة الوضوح

عرض المعلومات على
الزجاج ا²مامي

خاصية عرض المعلومات على الزجاج 
ا²مامي لمزيد من التركيز على الطريق



This catalogue is for presentation purposes only. The included information, pictures and illustrations in this catalogue to be deemed as general guidance to assist the buyer for the purpose of implying an initial 
assumption with regard the offered product and its specifications only, which might not apply completely on a certain category. This catalogue must not be misconstrued as part of the purchasing contract or an 
offer for sale or as a guarantee for the completion, accuracy of the product information, its specifications and its suitability for any special requirements or an alternative for the independent technical consultancy 
whereas, the buyer must make sure of the suitability of the product to his requirements.   This catalogue is printed in two languages; Arabic and English in which it might not necessarily match altogether hence, in 
case of discrepancy in between them you shall revert to the sales representative for more accurate information and clarifications with regard the suitability of the product and your needs or requirements before 
taking the purchase decision.    
Therefore the Company discharges itself from any claims of any type based upon any reason resulting from the usage or dependence upon the mentioned information in this catalogue. In any case, the Company 
hereby reserves its right to alter and adjust in any time and without a previous notice; the products, information and specifications mentioned in this catalogue according to its availability and in light of any alterations 
or amendments implemented by the Manufacturing Company or for any reasons. 
For more details and information with regard the specifications of a certain category kindly contact the Sales Division within the showroom.

تم إعداد هذا الكتالوج بما يشمله من معلومات ورسوم لغرض مساعدة المشتري في إعطاء تصور مبدئي عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي قد ال تنطبق بالكامل على فئة بعينها، وال يعد هذا الكتالوج جزءا من عقد الشراء أو عرضا 
للبيع أو ضمانا �كتمال معلومات المنتج ومواصفاته أو مالئمته ²ية غايات خاصة أو بديال عن االستشارة الفنية المستقلة. ونظرا لطباعة هذا الكتالوج باللغتين العربية واالنجليزية والتي قد ال تتطابق بالضرورة لسبب أو ¹خر، لذا فانه يتعين 

عليك عند وجود اختالف بينهما الرجوع الى ممثل المبيعات لالستفسار والتدقيق.

وبناء على ما تقدم، فإن الشركة تخلي مسؤوليتها تجاه أية مطالبة من أي نوع كانت و²ي سبب ناجم عن  إستخدام أو ا�عتماد على المعلومات الواردة فيه. وفي جميع ا²حوال، تحتفظ الشركة بحقها في تعديل المنتجات أو المعلومات 
والمواصفات الواردة في هذا الكتالوج في أي وقت ودون إشعار مسبق اعتمادÃ على توفرها أو بناء على التغييرات والتعديالت التي تجريها الشركة لسبب أو ¹خر. 

ولمزيد من االرشادات والتفاصيل المتعلقة بمواصفات فئة بعينها يرجى التواصل مع قسم المبيعات في صالة العرض.

مقاس االطارات

 LED مصابيح أمامية

نظام الدخول الذكي

مكابس فرامل باللون ا²حمر

المزايا الداخلية

مقاعد رياضية

التحكم بالمقاعد

مكيف أوتوماتيكي بتحكم ثنائي منفصل

النظام الصوتي والترفيهي

 شاشة لمس بحجم ٨٫٨ بوصة
مع نظام مالحة مع نظام ابل كار بالي

النظام الصوتي

مزايا الراحة وا�مان

كاميرا خلفية 

نظام الحماية ماقبل التصادم

مراقبة النقاط العمياء

 تحذير الخروج عن المسار

تنبيه حركة المرور الخلفية

 نظام ا�ضاءة العالية المتكيفة

مثبت سرعة متكيف و نظام تعليق متكيف

 LED مصابيح أمامية متكيفة

حساسات امامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

عرض المعلومات على الزجاج ا²مامي

وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب
ا²مامي، وسادة هوائية لركب السائق،

وسائد هوائية جانبية، وسائد ستائرية
(المجموع ٧ وسائد هوائية)

المزايا الخارجية
R19 (Front 255/35) (Rear 275/35) 

leather - جلد

12 speakers JBL4 speakers
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R18 (Front 255/40) (Rear 275/40)

Ice Grey MetallicLightning Yellow

Silver Metallic Black Metallic Prominence Red

White Metallic رمادي معدنيأبيض معدني

فضي معدني

Matt Grey رمادي مطفي أصفر

أسود معدني أحمر

المزايا التقنية
المحرك

قوة المحرك (حصان/ دورة بالدقيقة)

عزم المحرك (نيوتن متر/ دورة بالدقيقة)

0-100 كم/ الساعة (ثانية)

ا²بعاد (ملم)

االستهالك االقتصادي للوقود (كم/ لتر)

الوزن ا�جمالي (كغ)

قاعدة العجالت (ملم)

ناقل الحركة

السرعة القصوى (كم/ ساعة)

سعة خزان الوقود (لتر)

عدد ا²بواب

عدد المقاعد

شهادة االنبعاثات

2.0 S 3.0 GT Sport
3.0L, 6-CYL, IN-LINE TYPE, TURBO

382 / 5800 - 6500255 / 5000 - 6500

4.1

L 4,379 x W 1,854 x H 1,294L 4,379 x W 1,854 x H 1,299

5.2

16

1710

2,470

8 SPEED AUTOMATIC

250

52

2

2

EU6

1815

14.4

2.0L, 4-CYL, IN-LINE TYPE, TURBO

fabric - ق�ش

manual - يدوي Electric - كهربا�


