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The evolution of an icon
Acclaimed for generations around the world for its superb quality, 
durability and reliability, the Camry evolves to shape next generation 
comfort, performance and peace of mind, that appeals to both the head 
and heart.

إبداعات متواصلة لرمز شهير
سيارة كامري، التي لقيت االستحسان على امتداد العالم لجودتها الرائعة ومتانتها 

وموثوقيتها، تتطور لتشكل الجيل القادم من الراحة واألداء وراحة البال التي 
تستهوي العقل والقلب على السواء.



Dynamic and exciting on the move, the 
sporty styling was shaped by the rational 
application of advanced technology, 
contributing to both the excellent 
aerodynamics and the spacious interior.

المظهر الرياضي الذي يتسم بالحيوية 
واإلثارة أثناء الحركة تم تشكيله باالستخدام 
المنطقي للتقنيات المتطورة مسهمًا في 

تحقيق االنسيابية الهوائية الممتازة من جهة 
والمقصورة الداخلية الفسيحة من جهة أخرى.





A host of advanced features contribute to the exciting sporty driving performance and excellent 
straight-line stability. Excellent matching of the super intelligent 6-speed automatic transmission (6 
Super ECT) with the engine consistently produces outstanding driving performance and fuel efficiency, 
and at the same time realises a smooth shifting feeling and quiet operation. EPS with vehicle speed 
sensing helps to realise optimum steering feeling from low-speed to high-speed driving. In addition, 
17-inch aluminium wheels add a sporty feeling.*1

2.5-litre engine: The lightweight and compact 4-cylinder in-line engine combines high performance, 
low fuel consumption and low emissions at a high level. It integrates sophisticated technologies such as 
Dual VVT-i, which contributes to fuel economy and reduced exhaust gas emissions.*2

16V 2.5-litre
(2AR-FE, dual mufflers)
Max. output: 181HP/6000rpm 
Max. torque: 23,9Kg-m/4100rpm

*1  ECT: Electronic Controlled Transmission. EPS: Electric Power Steering. 17-inch aluminum wheels. 
*2 VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent.

مجموعة من الميزات المتطورة تسهم في تحقيق أداء القيادة الرياضي المثير واالستقرار الممتاز عند القيادة في 
خط مستقيم. فالمزاوجة الممتازة بين ناقل الحركة اآللي فائق الذكاء سداسي السرعات )ناقل الحركة ECT المتفوق 

6 سرعات( وبين المحرك يعطي أداء قيادة وكفاءة استهالك وقود مميزين باستمرار، وفي الوقت ذاته يولد إحساسًا 
سلسًا بتحويل التروس وتشغياًل هادئًا. أما نظام EPS )نظام المقود الكهربائي( مع قدرة استشعار سرعة السيارة 

فيساعد على تحقيق أفضل إحساس بالتوجيه من القيادة بسرعات منخفضة إلى القيادة بسرعات عالية. يضاف إلى 
ذلك العجالت األلمنيوم مقاس 17 بوصه التي تضفي إحساًسا رياضًيا رائعًا. *1

محرك سعة 2.5 لتر: يجمع المحرك خفيف الوزن وصغير الحجم المجهز بأربع أسطوانات في خط واحد، بين األداء 
العالي واالستهالك المنخفض للوقود، والمستوى المتميز من قلة انبعاثات الغازات، وهو يجمع بين تقنيات متقدمة 
مثل VVT-i المزدوج، التي تسهم في االقتصاد في استهالك الوقود ومستوى منخفض من غازات العادم المنبعثة 

في الجو.*2

16 صماًما، 2,5 لتر 
)2AR-FE، كاتم صوت مزدوج(

أقصى قوة: 181 حصان عند 6000 دورة بالدقيقة
أقصى عزم: 23.9 كلغ-متر عند 4100 دورة بالدقيقة

*ECT 1: ناقل حركة إلكتروني التحكم. EPS: توجيه معزز بالقدرة الكهربائية. العجالت األلمنيوم مقاس 17 بوصة.
*VVT-i  2: نظام توقيت الصمامات المتغير الذكي.



The intelligent use of advanced technologies provides 
class-leading sporty driving performance and excellent 
fuel efficiency, generating a lively and immediate sense 
of exhilaration.

االستخدام الذكي للتقنيات المتطورة يعطي أداء قيادة رياضيًا يتصدر 
الفئة وكفاءة ممتازة في استهالك الوقود، مولدًا إحساسًا فوريًا 

مفعمًا بالحيوية واالبتهاج.





The refinement of the driving position layout which provides information at a glance and enables intuitive 
operation, creates an engaging feeling of contemporary luxury.

Audio system: The 6-speakers system creates a superb sound presence in the cabin. The 
system’s touch-panel display (Depends on the Grade) and steering wheel switches enable 
easy operation. It also features a USB/mini-jack.

النظام  الصوتي: هذا النظام الذي يضم 6 مكبرات صوت يعطي حضورًا صوتيًا رائعًا في 
المقصورة. كما أن شاشة العرض ذات اللوحة اللمسية للنظام )حسب الفئة( والمفاتيح المجهزة 

على عجلة القيادة تتيح إمكانية التشغيل بسهولة. وهو مجهز أيضًا بمقبس USB / ميني. التحسين الذي أدخل على تصميم وضعية القيادة والذي يوفر المعلومات بلمحة سريعة ويتيح إمكانية التشغيل الغريزي يولد 
إحساسًا رائعًا بالفخامة العصرية.



Packaging: Together with the highly efficient 
aerodynamic performance it realises 
spacious comfort in the cabin, providing 
excellent head and leg room, as well as ample 
trunk space.

قالب الهيكل العام: جنبًا إلى جنب مع أداء 
االنسيابية الهوائية عالية الكفاءة فإنه يحقق الراحة 

الفسيحة في المقصورة، موفرًا حيزًا ممتازًا للرأس 
واألرجل، إضافة إلى الحيز الكبير لصندوق األمتعة.





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

Back guide monitor (Depends on the Grade): 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.

نظام المالحة )حسب الفئة(: يوجهك النظام نحو هدفك 
الذي تريد الذهاب إليه بأشكال توضيحية واضحة وسهلة 

القراءة على الشاشة وبحث سريع عن المسار ووظيفة 
تكبير وتصغير.

شاشة الرؤية الخلفية )حسب الفئة(: تسّهل عمليات الرجوع 
للخلف عند اإليقاف في موقف السيارة أو الركن بشكل متواز، 

عارضة المنظر الخلفي الذي تلتقطه كاميرا مدمجة ضمن 
مؤخرة السيارة، جنبًا إلى جنب مع توجيهات على الشاشة.

نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي )حسب الفئة(: عند حمل 
المفتاح اإللكتروني، يمكن تحرير قفل جميع األبواب بمجرد 

إمساك مقبض الباب، ويمكن تشغيل السيارة بمجرد الضغط 
على دواسة المكابح وضغط زر تشغيل المحرك.

Smart Entry & Start System (Depends on the Grade): 
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.



Airbags: To help reduce the impact to occupants in a collision, 
the Camry is equipped with SRS driver airbag, SRS front 
passenger airbag, SRS side airbags (Front seats) and SRS 
curtain shield airbags (Front and rear seats) (Depends on the 
grade).*2

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 VSC: Vehicle Stability Control. (Depends on the Grade)
*2  SRS: Supplemental Restraint System. SRS side and curtain shield 

airbags are optional.

VSC/Disc brakes (Depends on the Grade): VSC helps prevent front or rear wheel 
slip by reducing engine power and applying brake force to the wheels that 
require it. For excellent basic performance, large disc brakes, ventilated on the 
front, provide sure stopping performance.*1

نظام vsc/المكابح القرصية )حسب الفئة(: يساعد نظام vsc على منع انزالق العجالت 
األمامية أو الخلفية عن طريق تقليل قدرة المحرك وتفعيل قوة الكبح على العجالت التي 

تحتاج لذلك وللحصول على أداء أساسي ممتاز فإن المكابح القرصية الكبيرة، المهواة في 
المكابح األمامية، توفر أداء إيقاف أكيد. *1

الوسائد الهوائية: للمساعدة على تقليل أثر الصدمة على راكبي 
 SRS السيارة في حالة التصادم، تم تجهيز كامري بوسادة هوائية
للسائق، ووسادة هوائية SRS للراكب األمامي، ووسائد هوائية 

جانبية )المقاعد األمامية( ووسائد هوائية SRS ستائرية واقية 
)المقاعد األمامية والخلفية(.*2

*VSC 1: التحكم في استقرار السيارة. )حسب الفئة(

*SRS  2 : نظام تقييد الحركة التكميلي. الوسائد الهوائية الجانبية والستائرية الواقية اختيارية.



Diamond White Silver Metallic

Black

Attitude Black Mica

Ivory Light Leather Beige

Yanmer Beige

White Pearl Crystal Shine

Gray Metallic

Gray

Red Mica Metallic

Ivory

Bronze Mica Metallic Magnetic Light Blue Metallic

Exterior Colours

Interior Colours

أبيض ألماسي فضي معدني

ميكا أسود أتيتيود

يانمر بيج

أبيض لؤلؤي كريستالي المع

رمادي معدني أحمر ميكا معدني

برونزي ميكا معدني أزرق فاتح معدني

األلوان الخارجية 

أسود عاجي رماديجلد بيج فاتح عاجي

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


