
TECHNICAL FEATURES GXR المزايا التقنية

ENGINE 4.0 L, V6, V-TYPE, 24 VALVE DOHC with VVT-i المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 228/5200 قوة المحرك  )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (NM/RPM) 37/3800 عزم المحرك  )نيوتن متر/ دورة في الدقيقة(

TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 نمط التضاريس

FRONT SUSPENSION RIGID AXLE COIL نظام تعليق أمامي

REAR SUSPENSION RIGID AXLE LEAF نظام تعليق خلفي

TYRE SIZE 225/95R16, SAND 5.50F SILVER STEEL DUNLOP مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 5235 x W 1770 x H 1960 األبعاد )ملم(

FUEL TANK CAPACITY 130L سعة خزان الوقود

WHEELBASE (mm) 3180 قاعدة العجالت

DOORS 4 األبواب

SEATING CAPACITY 6 عدد المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

AIR CONDITIONER MANUAL نظام التكييف الهوائي

URETHANE STEERING WHEEL مقود يوريتان

LEATHER AND WOOD STEERING WHEEL • مقود مصنوع من الخشب والجلد

FABRIC SEATS • مقاعد قماشية

FABRIC FLOOR MATS • سجادات أرضية قماشية

CENTER LOCKING & WIRELESS DOOR LOCK • قفل مركزي وقفل السلكي لألبواب

POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية

CUP HOLDER • حامل أكواب

STEERING COLUMN TILT MANUAL عمود المقود قابل لإلمالة

FRONT SEATS 40/60 FOR 3 PEOPLE • مقاعد أمامي مقسمة بنسبة 60/40 لثالثة أشخاص

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/AUX/USB WITH BLUETOOTH* USB مخرج صوتي إضافي/ مقبس /AM/FM نظام صوتي

NUMBER OF SPEAKERS 2 عدد المكبرات الصوتية

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

BODY STRIPES* • خطوط الهيكل*

DAYTIME RUNNING LIGHTS* • مصابيح نهارية*

CHROME COLOURED DOOR MIRRIORS • مرايا األبواب بلون الكروم

SPARE TIRE COVER-SOFT TYPE • غطاء لإلطار االحتياطي من النوع اللين

HALOGEN HEADLAMP • مصابيح هالوجين أمامية

FOG LAMPS • مصابيح للضباب

16” STEEL WHEELS •  

REAR BUMPER CHROME PLATED مصد خلفي

SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة

VEHICLE STABILITY CONTROL - VSC • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

BRAKE ASSIST - BA • )BA( نظام الفرملة المساعد

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

HILL ASSIST CONTROL - HAC • نظام التحكم المساعد على المرتفعات

ACTIVE TRACTION CONTROL - ATRC • )ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال

TIRE INFLATION PRESSURE WARNING • نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

DUAL AIR BAGS • وسائد هوائية مزدوجة

REAR FOG LAMP • مصابيح خلفية للضباب

MATERIAL CODE TYLP13P40MS4RA22 رمز الموديل

RETAIL SALES PRICE (AED) سعر التجزئة )درهم إماراتي( 145,900

2022 LC70 DOUBLE CABIN RA - PETROL 

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)مايو 2022( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار مسبق. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
األسعار   المعروضة   ال   تشمل   رسوم   التوصيل،   

قد   ُتطبق   رسوم   إضافية   تبعاً   الختيار   لون   الهيكل   المطلوب . 

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation 
(May 2022), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.
Prices displayed excludes delivery charges. 
Additional charges may apply depending on paint preference.



TECHNICAL FEATURES LX المزايا التقنية

ENGINE 4.0 L, V6, V-TYPE, 24 VALVE DOHC with VVT-i المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 228/5200 قوة المحرك  )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (NM/RPM) 37/3800 عزم المحرك  )نيوتن متر/ دورة في الدقيقة(

TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 نمط التضاريس

FRONT SUSPENSION RIGID AXLE COIL نظام تعليق أمامي

REAR SUSPENSION RIGID AXLE LEAF نظام تعليق خلفي

TYRE SIZE 265/70 R16 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 5235 x W 1770 x H 1960 األبعاد )ملم(

FUEL TANK CAPACITY 130L سعة خزان الوقود

WHEELBASE (mm) 3180 قاعدة العجالت

DOORS 4 األبواب

SEATING CAPACITY 6 عدد المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

AIR CONDITIONER MANUAL نظام التكييف الهوائي

LEATHER AND WOOD STEERING WHEEL • مقود مصنوع من الخشب والجلد

FABRIC SEATS • مقاعد قماشية

FABRIC FLOOR MATS • سجادات أرضية قماشية

FRONT SEATS 40/60 FOR 3 PEOPLE • مقاعد أمامية مقسمة بنسبة 60/40 لثالثة أشخاص

CENTER LOCKING & WIRELESS DOOR LOCK • قفل مركزي وقفل السلكي لألبواب

POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية

CUP HOLDER • حامل أكواب

STEERING COLUMN TILT MANUAL عمود المقود قابل لإلمالة

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

9” DISPLAY AUDIO WITH APPLE CAR PLAY AND 
ANDROID AUTO* •  APPLE CARPLAY نظام صوتي مع شاشة 9 بوصة: بنظام 

ANDROID AUTOو

AUDIO AM/FM/AUX/USB* WITH BLUETOOTH* USB مخرج صوتي إضافي/ مقبس /AM/FM نظام صوتي

NUMBER OF SPEAKERS 2 عدد المكبرات الصوتية

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

CHROME COLOURED DOOR MIRRIORS • مرايا األبواب بلون الكروم

HALOGEN HEADLAMP • مصابيح هالوجين أمامية

FOG LAMPS • مصابيح للضباب

ALLOY WHEELS • عجالت ألومنيوم 

ELECTRIC WINCH • رافعة كهربائية

REAR BUMPER CHROME PLATED مصد خلفي

SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة

VEHICLE STABILITY CONTROL - VSC • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

REAR DIFFERENTIAL LOCK • قفل الترس التفاضلي الخلفي

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

BRAKE ASSIST - BA • )BA( نظام الفرملة المساعد

ELECTRONIC BRAKE FORCE 
DISTRIBUTION - EBD • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

HILL ASSIST CONTROL - HAC • )HAC( نظام التحكم المساعد على المرتفعات

ACTIVE TRACTION CONTROL - ATRC • )ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING • نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

DUAL AIR BAGS • وسائد هوائية مزدوجة

PARKING SENSORS • حساسات لركن السيارة

REAR FOG LAMP • مصابيح خلفية للضباب

REAR VIEW CAMERA • كاميرا للرؤية الخلفية

MATERIAL CODE TYLP13P40MC5CA22 رمز الموديل

RETAIL SALES PRICE (AED) سعر التجزئة )درهم إماراتي( 166,900 

2022 LC70 DOUBLE CABIN CA - PETROL 

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)مايو 2022( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار مسبق. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
األسعار   المعروضة   ال   تشمل   رسوم   التوصيل،   

قد   ُتطبق   رسوم   إضافية   تبعاً   الختيار   لون   الهيكل   المطلوب . 

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation 
(May 2022), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.
Prices displayed excludes delivery charges. 
Additional charges may apply depending on paint preference.



TECHNICAL FEATURES VXR المزايا التقنية

ENGINE 4.0 L, V6, V-TYPE, 24 VALVE DOHC with VVT-i المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 228/5200 قوة المحرك  )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (NM/RPM) 37/3800 عزم المحرك  )نيوتن متر/ دورة في الدقيقة(

TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة

TERRAIN 4X4 نمط التضاريس

FRONT SUSPENSION RIGID AXLE COIL نظام تعليق أمامي

REAR SUSPENSION RIGID AXLE LEAF نظام تعليق خلفي

TYRE SIZE 265/70 R16 7JJ ALLOY مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 4,225 x W 1,770 x H 1,935 األبعاد )ملم(

FUEL TANK CAPACITY 90L سعة خزان الوقود

WHEELBASE (mm) 2310 قاعدة العجالت

DOORS 2 األبواب

SEATING CAPACITY 5 عدد المقاعد

INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية

AIR COMPRESSOR • ضاغط هواء

AIR CONDITIONER MANUAL نظام التكييف الهوائي

CENTER LOCKING & WIRELESS DOOR LOCK • قفل مركزي وقفل السلكي لألبواب

CUP HOLDERS • حامل أكواب

FABRIC FLOOR MATS • سجادات أرضية قماشية

FABRIC SEATS • مقاعد قماشية

FRONT SEATS SEPARATE • مقاعد أمامية  منفصلة

LEATHER AND WOOD STEERING WHEEL • مقود مصنوع من الخشب والجلد

PARKING SENSORS* • حساسات لركن السيارة*

POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية

STEERING COLUMN TILT MANUAL عمود المقود قابل لإلمالة

WOOD GRAIN INSTRUMENTAL PANEL • لوحة عدادات مزينة بالخشب

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

DISPLAY AUDIO • نظام صوتي مع شاشة

NUMBER OF SPEAKERS 2 عدد المكبرات الصوتية

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية

16'' ALLOY WHEELS • عجالت ألومنيوم 16 بوصة 

BACKDOOR MOUNT FUEL TANK • خزان وقود مثبت على الباب الخلفي

BODY STRIPES* • خطوط الهيكل*

CHROME COLOURED DOOR MIRRORS • مرآة بلون الكروم للرؤية الخلفية

DAYTIME RUUNING LIGHTS (DRLs) • )DRLs( مصابيح نهارية

FENDER FLARES • رفراف للحماية

FOG LAMPS • مصابيح للضباب

GLOVE BOX COOLING WITH KEY • صندوق تابلو مع نظام تبريد ومفتاح

HALOGEN HEADLAMP • مصابيح هالوجين أمامية

SPARE TIRE COVER • غطاء لإلطار االحتياطي 

TOWING HOOK FRONT CLOSED & RR PINTLE • خطاف أمامي مغلق للسحب ومشبك خلفي يميني

SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة

DUAL AIR BAGS • وسائد هوائية مزدوجة
ELECTRONIC BRAKE FORCE 

DISTRIBUTION - EBD • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

HILL ASSIST CONTROL - HAC • )HAC( نظام التحكم المساعد على المرتفعات

PARKING SENSORS* • حساسات لركن السيارة*

REAR FOG LAMP • مصابيح خلفية للضباب

REAR VIEW CAMERA* • كاميرا للرؤية الخلفية* 

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING • نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

VEHICLE STABILITY CONTROL - VSC • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

MATERIAL CODE TYLP10P40MS5RB22 رمز الموديل

RETAIL SALES PRICE (AED) سعر التجزئة )درهم إماراتي( 163,900

2022 LC70 HT 4.0L (4x4) 

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)مايو 2022( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار مسبق. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
األسعار   المعروضة   ال   تشمل   رسوم   التوصيل،   

قد   ُتطبق   رسوم   إضافية   تبعاً   الختيار   لون   الهيكل   المطلوب . 

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation 
(May 2022), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.
Prices displayed excludes delivery charges. 
Additional charges may apply depending on paint preference.


