
CS95



C
S9

5

Changan CS95
Gələcək buradan başlayır!
CS95 – Changan brendinin avtomobil bazasındakı ən böyük 
minik avtomobilidir.  Böyük ailələr üçün ideal olan bu avtomobil 
diqqətə layiq, incə düşünülmüş konfiqurasiyaları və ilk baxışda 
diqqəti cəlb edən görünüşü ilə seçilir.  
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Qorxmadan irəliləyin!
Yolsuzluq avtomobili olan CS95 2.0 litr Turbo mühərriklə 233 at gücü 
hasil edir. Mövcud olan tək transmissiya seçimi 6 pilləli avtomatdır 
və Changan-ın NexTrac AWD sistemi ilə təchiz edilmişdir.

Çoxguşəli, R19 ölçülü dinamik disklər enerjiyə qənaət edən və 
səs-küyün qarşısını alan təkərlərlə avtomobilin sürüş keyfiyyətini 
yüksəldir. BorgWarner ağıllı 4 təkərdən ötürücü sistemi müxtəlif yol 
şəraitlərinin öhdəsindən rahatlıqla gələ bilir. Bütün CS95 modelləri 
“yüksəklikdə saxlama sistemi” ilə təchiz edilmişdir.
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Cazibədarlıq təkcə görünüş deyil
Avtomobilin sükanı arxasında hansı hisslər yaşanır? Əgər bu CS95 modelidirsə, düşünürük 
ki, özünüzü diqqət mərkəzində hiss edəcəksiniz. Salon elementləri həssas işgüzarlıq 
ilə keyfiyyətin birləşməsindən dekorasiyalı interyeri ərsəyə gətirmişdir. Bütün CS95 
modellərində 12.5 düymlük yüksək sıxlığa malik sensor monitor avtomobilin sahibi ilə 
avtomobil arasındakı əlaqəni təmin edir.

Tənzimlənə bilən “Sürət Sabitləmə Sistemi” və “Bosch” şirkətinin orta məsafəli “MMR 
EVO14” radar sistemi ilə təchiz edilmiş CS95, önünüzdəki avtomobili təyin edə bilir. 0 ilə 
150 km/s sürət aralığına sahib ACC sistemi “hərəkət et-dayan” funksiyası ilə işləyir. Bu 
sistem, CS95-in sabit dayandığı vəziyyətdən irəliləməsini və ayrılıqda ağıllı bir şəkildə 
sürətlənib yavaşlamasını təmin edir. Təhlükəsiz şəkildə məsafəni qoruyub saxlamaq, 
irəlidəki avtomobili izləmək və ya hərəkət etmək kimi manevrləri yol şəraitinə görə 
dəyişərək avtomobilin sürüş vəziyyətini asanlaşdırır.
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Komfort və rahatlıq
Səsinə səs verin!
CS95 hər bir sərnişinə yeni audio təcrübələr təqdim etmək üçün 10 Pioneer “HiFi 
Dinamik” və “DSP” səs gücləndiricisi ilə təchiz edilmişdir.

Audio sistem müasir avtomobilin əvəzedilməz atributudur. CS95 hər bir sərnişinə 
yeni audio təcrübələr təqdim etmək üçün 10 Pioneer “HiFi Dinamik” və“DSP” səs 
gücləndiricisi ilə təchiz edilmişdir. Yüksək keyfiyyətli Pioneer Audio Sistemi sayəsində 
avtomobilinizin daxilində özünüzü mini konsert zalındaymış kimi hiss edə bilərsiniz.
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Təhlükəsizlik sizin 
qazancınızdır!
Heç nə sizin və ailənizin təhlükəsizliyindən 
önəmli deyil. Changan CS95-də təhlükəsizliyin 
təchizatı baxımından kifayət qədər 
səxavətlidir.  Sabitləşdirmə sistemi, əyləc 
köməkçisi, 8 təhlükəsizlik yastığı, təkər 
təzyiqinə nəzarət sistemi, parkinq sensorları, 
arxa görüntü kamerası, üç zonalı iqlim 
nəzarəti, kruiz-kontrol, rəqəmsal alətlər 
paneli, 18 düymlük yüngül lehimli disklər bu 
avtomobil sizə qazandırdığı özəlliklərin 
sadəcə bir hissəsidir. 
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CS95
(LEVEL 1)

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Sürətlənmə

Fırlanma anı (N.M)

Yanacaq sərfiyyatı

Yük bölümünün həcmi 

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Çəki(kq)

Yüngüllehimli disklər

2.0L, 233 a.g.

6 pillə AT  

11.5-100km/s

360

13.5/7.6/9.4

641

4949/1930/1785

2810

2007

225/55/R19

Texniki Göstəricilər

Rənglər

Yağış sensoru 360  dərəcə kamera (video qeydiyyat)

Piyada aşkarlama sistemi

Təcili əyləcləmə sistemi

 Xətt üzrə hərəkət sistemi

Panorama lyuk

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




