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CS75 Plus
Tanınan görünüş! Müdhiş, möhkəm, 
lakin eyni zamanda təmkinli!
Ban xətlərinin hamarlığı, LED əyləc işığının təkrarlayıcısı olan spoyler və zərif 
“Pure Vision” LED optikası CS75 Plus modelini istənilən məkanda tanınan edir. 
Bu avtomobil ilk növbədə uzun səyahətləri sevən, “çoxfunksiyalı nəqliyyat vasitəsinə” 
ehtiyacı olan şəhər sakinlərinə ünvanlanır. Changan CS75 Plus, 178 at gücü hasil edən 
1.5 litr turbo mühərrik və 233 at gücü hasil edən daha sportiv olan 2 litr turbo 
mühərrikli versiyalarda istehsal edilir.
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Siz mütləq diqqət 
çəkəcəksiniz!
Xrom radiator barmaqları və led fənərləri bu işdə sizə yalnız dəstək 
verəcək. Əzələ göstəricisi olan kənar əyrilər avtomobili daha da görməkli 
edir. Qırmızı sport əyləc qəlibləri və böyüdülmüş disk seçimləri ona 
xüsusi görünüş verir.
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Yeni həyəcana hazır olun!
Sizin arzularınız onun prioritetidir. Çətin yolları rahatlıq, etibarlılıq və inamla 
keçmək qeyri-mümkün görünür, lakin CS75 Plus ilə siz bu hissləri unudacaqsınız! 

2.0 Turbo GDİ mühərrik, CS85 Coupe və CS95 kimi üst siniflərdə istifadə 
olunan Blue Core mühərriklərdir. 1.5 litr mühərrikli versiyada 6 pilləli avtomatik 
transmissiya istifadə olunursa, 2.0 litr Turbo versiyada eyni ilə üst versiyalarda 
olduğu kimi 8 pilləli avtomatik transmissiyadan istifadə olunub. Onu idarə etmək 
üçün həyəcanlanacaqsınız!
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Baxış bucağınızı böyüdün!
Avtomobilin mərkəzi konsolu vahid böyük monitordan ibarətdir. Bu monitor 3 
hissəyə bölünüb – sürücünün qarşısında olan rəqəmsal alətlər paneli və salonun 
mərkəzindəki multimedia monitordan əlavə, sol tərəfdə adaptiv kruiz kontrolu, 
line-assist kimi avtomobilin sürüş zamanı asistentlərinin idarə olunması üçün 
əlavə hissə ayrılmışdır. Konsol hissəsinə yalnız hava axımı, sürət tempi kontrolu 
yerləşdirilmişdir.

Changan üçün avtomobil təkcə nəqliyyat vasitəsi deyil, o, avtomobili insanların 
həyatında ideal tərəfdaş etmək istəyir. Avtomobilin daxilində əyləşdiyiniz zaman 
ətrafda sizi ideal şəkildə düşünülmüş detallar əhatə edəcək.
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İdeallıqla 
əhatə olunun!
Zövqlə işlənmiş erqonomik oturacaqları, 12.3 
düym olçülü multimediya displeyi , 7 düym 
ölçülü alətlər paneli və daha bir çox özəllikləri 
avtomobilin idarəedilməsini daha rahat və 
əyləncəli edir. 
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CS75 Plus
(LEVEL 1)

CS75 Plus
(LEVEL 2)

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Sürətlənmə

Fırlanma anı (N.M)

Yanacaq sərfiyyatı 

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Klirens (mm)

Yüngüllehimli disklər

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Sürətlənmə

Fırlanma anı (N.M)

Yanacaq sərfiyyatı 

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Klirens (mm)

Yüngüllehimli disklər

2.0L, 233 a.g.

8 pillə AT  

7.5-100km/s

360

6.7/8.1

4700/1865/1710

2710

190

225/55/R19

2.0L, 233 a.g.

8 pillə AT

7.5-100km/s 

360

6.7/8.1

4700/1865/1710

2710

190

225/55/R19

Texniki Göstəricilər

Rənglər

Texniki Göstəricilər

Adaptiv kruiz kontrol

360 dərəcə kamera  Yağış sensoru Rəqəmsal alətlər paneli  360  dərəcə kamera (video qeydiyyat)

Piyada aşkarlama sistemi Təcili əyləcləmə sistemi

 Xətt üzrə hərəkət sistemi

 Avto Parking

Ambians led işıqlar

Təkminləşdirilmiş adaptiv  kruiz kontrol

12,5 ” displey

 Arxa park radarlar Arxa və ön park radarlar 12.3 ” displey



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




