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Changan CS85
Azadlıq gücdədir!
Cazibədar forma, axan xətlər, güclü duruş və heyrətamiz 
performans CS85 Coupe modelinin müəyyənedici 
xüsusiyyətlərdir. Müasir dizayn, qabaqcıl texnologiya 
sürücünü növbəti səviyyəyə qaldırır.
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Bir təəssüratdan 
daha çox şey oyadır!
Yüksək performansı, heyrətamiz dizaynı və parlaqlığı özündə 
təcəssüm etdirir. İdman ruhu hərəkətdə və sürətdə hiss olunur. 
233 at gücü hasil edən 2.0 litr turbo mühərrik ilə möhtəşəm 
sürüş nümayiş etdirir.

CS85 Coupe sadəcə unudulmaz təəssürat yaratmır. 
O ilham verir.
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Sizə layiq komfort!
Rahatladıcı texnologiyalar...
CS85 Coupe Wi-Fi hotspot, avtomobil funksiyalarının səslə idarə edilməsi üçün 
dəstək sistemi, “Xiao” səs köməkçisi, salon daxili işıqlandırma və s. ilə təchiz 
olunmuşdur. Bundan əlavə, avtomobil ikinci dərəcəli avtopilot, parkinq köməkçisi 
və bir sıra digər sürücü yardım sistemlərinə malikdir.

Xarici gözəl olduğu kimi daxili interyeri də möhtəşəmdir. Onu idarə edərkən 
sürücülük təcrübənizi nümayiş etdirə bilmək üçün maksimum fürsətiniz olacaq.
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Tərzinizi tamamlayır!
CS85 Coupe modelinin xarici gözəl olduğu kimi daxili interyeri də 
möhtəşəmdir. Onu idarə edərkən sürücülük təcrübənizi nümayiş etdirə 
bilmək üçün maksimum fürsətiniz olacaq. 

Dinamik idman tərzi elementləri interyerin hər detalında özünü əks etdirir. 
Lüks sport oturacaqlar avtomobilin idman ruhunu hiss etdirir. Alətlər paneli 
SM texnologiyasını, qapı panelindəki dekorativ lövhə isə IMG texnologiyasını 
özündə ehtiva edir.
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Onunla daha 
çoxunu yaşamağa
hazır olun!
Baxmaqdan zövq aldığınız bir avtomobilə 
sahib olmaq əladır, lakin eyni zamanda onu 
idarə etməkdən zövq almaq isə daha da 
yaxşıdır. Hətta ən gözəl, ən həyəcanverici 
avtomobillər də rahat olmalı, geniş imkanlar, 
texnologiya və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri 
təklif etməlidir. Siz saatlarla onun daxilində 
qala bilərsiniz, buna görə də “yaşaya” 
biləcəyiniz interyeri olan bir avtomobil 
tapmaq çox vacibdir.
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CS85
(LEVEL 4)

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Sürətlənmə

Fırlanma anı (N.M)

Yüngüllehimli disklər

2.0L, 233 a.g.

8 pillə AT  

7.5-100km/s

360

225/55/R19

Texniki Göstəricilər

Rənglər

Yağış sensoru 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 və ön park radarlar



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




