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CS35 Plus
Müasir dizayn, ağıllı texnologiyalar!
Avtomobillərimiz artıq hər birimizin 2-ci evinə çevrilmişdir. Avtomobilimizdə də 
evimizdə olduğumuz kimi özümüzü rahat, təhlükəsiz və güvəndə hiss etmək istəyirik. 
Müasir dizayn, ağıllı texnologiya, etibarlı avadanlıq və inanılmaz rahatlıqla CS35 Plus 
krossoveri 2-ci evinizə çevriləcək. Tam yenilənmiş CS35 Plus Changan SUV modelləri 
içərisində best seller modellərdən biridir. Ön panel, mərkəzi tunel, çoxfunksiyalı 
sükan və hətta qapı kartları ilk nəzərə çarpan detallarıdır. Krossover 9,0-düymlük 
virtual cihazlar panelinə, məlumat-əyləncə kompleksinin yeni 10,25-düymlük sensorlu 
ekranına və klimat-kontrol sisteminin fərqli yığcam blokuna sahib olub
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CS35 Plus ilə macəradan geri qalma!
Changan CS35PLUS krossoveri parlaq, dinamik dizaynı və təsir edici texnologiya səviyyəsi 
ilə diqqəti cəlb edir. 180 mm-lik klirensi onu kobud yollarda səyahət etmək və idarə etmək 
üçün mükəmməl seçim edir. Müstəqil ön asqı hamar gedişi təmin edir və vibrasiyaları effektiv 
şəkildə udur - salonda olan sərnişinlər rahat və xoş gedişdən həzz alacaqlar. 403 litr baqaj 
yeri ilə siz yolda lazım olan hər şeyi götürə bilərsiniz. 

Avtomobil 1,4 litrlik benzin mühərriki ilə təchiz edilib, 158 at gücünə malikdir. Mexaniki və ya 
avtomatik transmissiyaya sahibdir. Transmissiya ön təkərdədir. Maksimal sürəti 180 km/saata 
çatır. Sürətlənmə anı 14 saniyəyə (100 km/s) baş verir. Mühərrik qənaətcildir, 
şəhərdaxili yanacaq sərfiyyatı 9 litr, trasda 6 litrdir.
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Yeni dövrün tələblərinə tam cavab verən 
yenilənmiş Changan CS35 Plus!
O, artıq digər avtomobilləri təqlid etmir. Daha maraqlı və daha “böyümüş” görsənir. Yenidövrün 
tələblərinə cavab verən bütün yenilikləri özündə cəmləyərək, ideal bir avtomobil modelinə çevrilmişdir.

İdeal və dinamik dizayn, göz oxşayan, aydın ban xətləri, kaskad radiator barmaqlığı, böyüdülmüş təkər 
tağları, geniş çıxıntılı tavan... Çoxfunksiyalı sükan çarxının rahat, idman forması sürücünün avtomobilə 
daxil olub-çıxmasını asanlaşdırır. Əsas məlumatlar universal multimedia sisteminin sensor ekranında 
göstərilir. Hətta Changan CS35 Plus-un fotoşəkilindən siz interyerin materiallarının keyfiyyətini, 
köməkçi elektronikanın idarəetmə düymələrinin erqonomik yerləşməsini qiymətləndirə bilərsiniz.
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Məlumat da, əyləncə də 
bizim işimizdir!
Siz sevdiyinizi mahnını müşayiət edin, qalan işləri radio və naviqasiya sisteminə həvalə edin. 
T-Cross standart olaraq “Discover Media” radio və naviqasiya sistemi ilə təchiz olunur. O, 
yaxınlıq sensoru, simsiz “App-Connect”, 2 ön və arxa USB portu (tip C) və 6 dinamiki olan 
8” (20,3 sm) ölçülü TFT rəngli sensor ekranı ilə səyahətlər zamanı sizi yalnız buraxmayacaq.

Nəzərə alsaq ki, sürücülərin avtomobilin içərisində çöldən daha çox vaxt keçirirlər, Changan 
CS35 Plus modelinin daxili interyeri xüsusi diqqətlə hazırlanmışdır. İnteryer texnoloji 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı keyfiyyətli material seçimi ilə də diqqət çəkir. 
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Ən maraqlısı 
içindədir!
Mərkəzi konsolda minimum sayda düymələr 
var, avtomobili idarə etmək üçün əsas 
funksiyalar sükan çarxında və ya da media 
sisteminin böyük 10,5 düymlük sensor 
ekranında cəmlənib.
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CS35 Plus
(LEVEL 2)

CS35 Plus
(LEVEL 3)

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Sürətlənmə

Yanacaq sərfiyyatı 

Yük bölümünün həcmi

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Klirens (mm)

Çəki

Yüngüllehimli disklər

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Sürətlənmə

Yanacaq sərfiyyatı 

Yük bölümünün həcmi

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Klirens (mm)

Çəki

Yüngüllehimli disklər

1.4L, 158 a.g.

7 pilləli AT (DCT) 

14-100km/s

4.9/6.4

403

4335/1825/1660

2600

180

1380 kq

225/45/R17

1.4L, 158 a.g.

7 pilləli AT (DCT)

14-100km/s

6.6/7.2

403

4335/1825/1660

2600

180

1435 kq

225/45/R18

Texniki Göstəricilər

Rənglər

Texniki Göstəricilər

Kruiz kontrol Adaptiv Kruiz kontrol

Panorama lyuk

Arxa və sağ kamera 360 dərəcə kamera

Sürücü oturacağı iki istiqamətdə elektron

Video qeydiyyat



Changan rəsmi 
servis mərkəzi
Changan rəsmi avtoservisi avtomobillərə bütün növ 
texniki servis xidmətini həyata keçirir. Peşəkar ustaların 
xidmətindən istifadə etməklə avtomobilinizin sazlığından 
əmin qala bilərsiniz. Changan servis mərkəzində bütün 
avtomobillər üçün dəmirçi, rəngsaz, cilalama, bufer təmiri, 
armatur işləri də həyata keçirilir. Avtomobilinizin bütün 
problemlərini aradan qaldırmaq üçün servisimizə 
müraciət edə bilərsiniz.



5 il və ya
150.000 km

zəmanət




