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CS55 PLUS
Daha yaxşısına hazır olun!
Yenilənmiş CS55 Plus  modelini təqdim edirik. Xarici cəlbedici 
qırmızı xətləri, detallı şəkildə düşünülmüş interyeri bu modelin 
fərqini ortaya qoyur. Şəhəri və ürəkləri fəth etmək üçün 
cazibədar, rahat və tərz bir avtomobildir. Parlaq, mütərəqqi, 
balanslaşdırılmış, eləcə də aqressiv görünüşü ilə heç kimi özünə 
biganə qoymayacaq. 
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İstədiyiniz hər şeyə sahib 
avtomobil!
Changan CS55 Plus, 180 at gücü hasil edən 1.5 litr turbo mühərrik
ilə seqmentinin ən yaxşı nümunəsidir.  Model bir sıra özəllikləri ilə 
sələfindən seçilir: 

- İlham verən formalar və canlı dizayn;
- Böyük qara radiator barmaqlıqları;
- Lakonik və brutal dizayn;
- Korroziyadan qorunma 
- Sinklənmiş ban və daha artığı 

yenilənmiş “Changan CS55 Plus” modelində cəmlənmişdir.
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Yeni Changan CS55 Plus
Hər detalda daha cəsarətli
Avtomobilin hər detalında sürücü ilə mükəmməl əlaqəni yaratmaq cəsarətli 
bir addımdır.  CHANGAN-da bizim vəzifəmiz insanlar və avtomobillər arasında 
harmoniya tapmaqdır. Ruhu cavanlaşdıran, idarəetməni zövqə çevirən mənalı 
bağlar yaratmaq. CS55 Plus isə hər sürücüyə cəsarət gətirir.. .

İstifadəyə yararlı yer beş nəfərlik salonların standart tələblərinə cavab 
verir, mərkəzi tunelin olmaması arxa oturacaqlarda sərnişinlərin rahatlığını 
artırır. Baqajın həcmi (505 litr) arxa oturacaqları qatlamadan iri həcmli yükləri 
yerləşdirməyə imkan verir.
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Macəra buradan başlayır!
Avtomobili 3,5 düym ölçülü alətlər paneli idarə edir. Bort kompüter, teleskopik, 
multifunksional sükan çarxı, dəri oturacaqlar  Changan CS55 Plus modelini bənzərsiz 
edir. Arxa park radarlar və arxa görüntü kamerası sürücülərə təhlükəsizlik üçün geniş 
imkanlar yaradır.  Start/Stop düyməsi, salon daxili LED fənərlər və 10,5 düym olçülü 
multimediya displeyi (touch screen) interyerə xüsusi hava qatır.
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Ən maraqlısı 
içindədir!
İstifadəyə yararlı yer beş nəfərlik salonların 
standart tələblərinə cavab verir, mərkəzi 
tunelin olmaması arxa oturacaqlarda 
sərnişinlərin rahatlığını artırır. Dünya 
səviyyəli Nappa dəri üzlüklü oturacaqlar və 
üslubla tikilmiş dəri üzlüklü sükan salonun 
görünüşünü daha da zövqlü edir.



Parlaq. 
Güclü. 
Ağıllı...
Əlavə güclü konstruksiya 
poladları dinamik və statik 
xarakterli əhəmiyyətli yan və 
ön qüvvələrə tab gətirməyə 
imkan verir. Korpusun metal 
təbəqələri sinklənmişdir, bu 
da onun dayanıqlığını artırır, 
ilkin güc dəyərləri zamanla 
zəifləmir.
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CS55 Plus
(LEVEL 2)

CS55 Plus
(LEVEL 3)

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Fırlanma anı (N.M)

Yanacaq sərfiyyatı 

Yük bölümünün həcmi

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Klirens (mm)

Çəki

Yüngüllehimli disklər

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Fırlanma anı (N.M)

Yanacaq sərfiyyatı 

Yük bölümünün həcmi

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Klirens (mm)

Çəki

Yüngüllehimli disklər

1.5L, 180 a.g

7 pilləli AT  

280

5.9

475

4515/1865/1680

2656

190

1520 kq

225/55/R19

1.5L, 180 a.g

7 pilləli AT 

280

5.9

475

4515/1865/1680

2656

190

1565 kq

225/55/R19

Texniki Göstəricilər

Rənglər

Texniki Göstəricilər

Kruiz kontrol

USB (2 ədəd) 

USB (4 ədəd) 

 Ön oturacaqların isidilməsi  Ön və arxa oturacaqların isidilməsi 

Mühərrikin məsəfadən idarə olunması 

Adaptiv Kruiz kontrol

12,3 ” displey (touch screen)

Arxa və sağ kamera  10,25 ” displey (touch screen) 360 dərəcə kamera 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




