
2021 р.в. 417 900 435 600 -

Renault  Бонус³ 387 900 405 600 -

2020 р.в. 401 200 418 100 421 500

Акція 2020 р.в.² 388 600 405 100 408 300

Renault  Бонус³ 358 600 375 100 378 300

2021 р.в. 449 800 467 400 -

Renault  Бонус³ 419 800 437 400 -

2020 р.в. 431 800 448 800 452 100

Акція 2020 р.в.² 418 300 434 700 438 000

Renault  Бонус³ 388 300 404 700 408 000

2021 р.в. 453 300 471 000 -

Renault  Бонус³ 423 300 441 000 -

2020 р.в. 435 200 452 200 455 500

Акція 2020 р.в.² 421 600 438 000 441 300

Renault  Бонус³ 391 600 408 000 411 300

Б Б Б

Б Б Б

Б Б Б

Б Б Б

Б Б Б

6 693 Б Б

Б Б Б

Б Б Б

0 0 Б

Б Б Б

Б Б Б

Бензин 0,9 (90 к.с.) Євро-6 МКП-5 (механічна 5-ступенева)

Бензин 0,9 (90 к.с.) Євро-6 РКП-5 (роботизована 5-ступенева)

Дизель 1,5 (90 к.с.) Євро-5 МКП-5 (механічна 5-ступенева)

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ ¹

STEPWAY LIFE+ STEPWAY ZEN

Передні подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення)

Кредитна програма "Renault Бонус" ⁴

Комплектації STEPWAY LIFE+ STEPWAY ZEN

БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ

ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі)

ABS (антиблокувальна система гальм)

EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних 

зусиль)

STEPWAY 

ULTRAMARINE
лімітована серія

STEPWAY 

ULTRAMARINE

від 5030 грн/міс

Передні протитуманні ліхтарі

Передні бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (потребує замовлення датчика 

нагадування про незастібнутий пасок безпеки переднього пасажира)

Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь

Датчик нагадування про незастібнутий пасок безпеки водія

Датчик нагадування про незастібнутий пасок безпеки переднього пасажира (потребує 

замовлення передніх бокових подушок безпеки водія та переднього пасажира)

Автоматичне блокування дверей на ходу

Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX

http://www.renault.ua/offers/save-buy-new-sandero-stepway.html?utm_source=nv_stepway_pricelist_from_oct_2020
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Камера заднього огляду з заднім парктроніком - 3 574 3 574
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- 14 927 -
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Фарба металік 10 512 10 512 10 512

Б Б Б

5 887 5 887 5 887

6 728 6 728 6 728

11904 / 12762 11904 / 12762 11904 / 12762

24672 / 30259 24672 / 30259 24672 / 30259

1 454 1 454 1 454

1 900 1 900 1 900

АКСЕСУАРИ ⁷

Оббивка сидінь Stepway

Комбінована оббивка сидінь із натуральної та штучної шкіри чорного кольору

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ

LED денні ходові вогні

Бампера кольору кузова

Магнітола (2 динаміки, MP3, USB, Bluetooth, AUX, управління на рульовій колонці, без CD)

Мультимедійна навігаційна система MEDIA NAV:

- сенсорний екран "7

- стандартна картографія України

- USB, Bluetooth, AUX

- управління на рульовій колонці

ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО ДИЗАЙНУ

Внутрішні ручки дверей світло-сріблястого кольору

Комплект килимків для салону та багажного відділення

СЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ

"Сервісний контракт 3"⁶ (бензиновий / дизельний двигун)

"Сервісний контракт 5"⁶ (бензиновий / дизельний двигун)

Поздовжні леєри на даху

Стандартне тонування вікон

Світло-сріблясті корпуса зовнішніх дзеркал

Зовнішні ручки дверей чорного кольору

16" сталеві диски Stepway

ГАРАНТІЯ

Гарантія 3 роки або 100 000 км

Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км⁵

Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км⁵

Бризковики гумові передні та задні

Задні електросклопідйомники

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрoрегулюванням та обігрівом

Рульова колонка, що регулюється за висотою

МЕДІА

Центральний замок

Ключ з дистанційним керуванням

Обігрів заднього скла

Оздоблення керма "Soft Feel"

Сидіння водія, що регулюється за висотою + передні ремені безпеки, що регулюються за 

висотою

Передній центральний підлокітник

Підігрів передніх сидінь + передні бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + 

датчик нагадування про незастібнутий пасок безпеки переднього пасажира

Спинка заднього ряду сидінь, що складається в пропорції 1/3 та 2/3

Освітлення багажного відділення

Задній парктронік

КОМФОРТ

Кондиціонер

Клімат-контроль

Передні електросклопідйомники + імпульсний з боку водія

Антигравійний захист

Повнорозмірне запасне колесо

Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної 

зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці)

Бортовий комп'ютер

Круїз-контроль + обмежувач швидкості

Чорні глянцеві деркала заднього огляду Ultramarine

16" сталеві диски Ultramarine

Оббивка сидінь Ultramarine

ОБЛАДНАННЯ

Сталевий захист картера двигуна



Б - стандартне обладнання; XXX грн - вартість опції обладнання; - обладнання не пропонується

Кредит розраховано від цін діючих станом на 04.01.2021 на версію Renault Sandero Stepway Life+ Бензин 0,9 (90 к.с.) Євро-

6 МКП-5 (мається на увазі рекомендована клієнтська вартість автомобіля 2020 р.в. зі знижкою за кредитною програмою 

Renault Бонус).

Пропозиція діє з 04.01.2021 до 31.01.2021.

Для отримання інформації по розрахунку кредитної пропозиції за програмою Renault Фінанс щодо конкретної обраної 

комплектації автомобіля та його остаточної ціни, звертайтеся до офіційних дилерів Renault в Україні.

 ⁵ Під «Подовженою гарантією» мається на увазі можливість придбання нового автомобіля Renault (згідно переліку 

моделей з відповідною позначкою (EW3150 або EW4150)) з:

• 3-ма роками заводської гарантії або 150 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає раніше);

• 4-ма роками заводської гарантії або 150 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає раніше);

Вартість подовженої гарантії сплачується в складі ціни за автомобіль і не може бути сплачена окремо.

 ⁶ Під «Сервісним Контрактом 3» та «Сервісним Контрактом 5» розуміються відповідні опції, які можливо обрати при 

придбанні нового автомобіля Renault (згідно переліку моделей з відповідною позначкою), що передбачає, відповідно, 3 

технічні обслуговування або до досягнення 45 000 км пробігу або до досягнення 3-х років із дати придбання авто (в 

залежності від події, яка настає першою), та 5 технічних обслуговувань або до досягнення 75 000 км пробігу або до 

досягнення 5-ти років із дати придбання авто (в залежності від події, яка настає першою). Кожне технічне обслуговування 

проводиться згідно з регламентом технічного обслуговування, який вказано в «Аркуші гарантії та обслуговування» для 

автомобіля. Вартість опцій «Сервісний Контракт 3» та «Сервісний Контракт 5» включається до складу ціни за автомобіль і 

не може бути придбаним або сплаченим окремо. Зазначено рекомендовану вартість опцій.

 ⁷ Ціни на аксесуари вказані без урахування вартості встановлення. Вартість встановлення може відрізнятися та залежить 

від вартості нормо-години обраного дилера.

Прайс-лист діє станом на 04.01.2021 року.

 ¹ Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, що пропонується дилером Renault в Україні. 

Для отримання інформації по остаточній ціні звертайтеся до офіційних дилерів Renault в Україні. АТ "Рено Україна" 

залишає за собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення. Даний прайс-лист не є публічною офертою, 

призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання 

компанії Renault.

 ³ Спеціальна ціна за умовами придбання в кредит за програмою Renault Фінанс, для фізичних осіб та юридичних осiб. Під 

знижкою мається на увазі сума зменшення рекомендованої клієнтської вартості автомобіля 2020 року виробництва до 

спеціальної ціни за умови придбання у кредит за програмою Renault Фінанс. Кількість автомобілів обмежена. 

 ⁴ Ви можете отримати кредит за програмою «Renault Бонус» від Renault Finance для придбання автомобіля  на наступних 

умовах: максимальний строк кредиту – 84  місяці, розмір першого внеску – від 10% до 50% (максимальний) від вартості 

автомобіля, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн., процентна ставка – 11,9%  річних (база нарахування 365 днів у 

році), комісія за видачу кредиту – 2,9%, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна  – 750 грн. 

Реальна процентна ставка становить від 33% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 84 місяці за 

процентною ставкою 11,9 % річних, ануїтетний графік погашення, страхування КАСКО – 6,2 %, страхування життя і 

здоров’я позичальника – 4,99 % від суми кредиту, разова комісія за видачу кредиту – 2,9 % від суми кредиту). Фактичне 

значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми 

кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).  Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 

12.10.2011. Реєстраційний № 149 у Державному реєстрі банків.  Кредит надається у відділеннях Банку на всій території 

України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та проведення військової операції під керівництвом 

Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування.  Детальні умови кредитування на сайті 

www.credit-agricole.ua.  Замовником реклами є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Для отримання кредиту згідно з програмою «Renault Бонус» від Renault Finance обов'язково придбання наступних послуг: 

страхування КАСКО та ОСЦПВ (надає СК «ARX»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483293 від 17.09.2009 р., Ліцензія 

Держфінпослуг серія АГ №569137 від 24.12.2010 р.;  СК «УНІКА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 

07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760 від 21.05.2014 р.;  СК «Українська страхова група»: Ліцензія 

Держфінпослуг серія АГ № 569295 від 21.01.2011 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №500320 від 13.01.2010 р.; СК «ПЗУ 

УКРАЇНА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №500102 від 15.12.2009 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АГ №569236 від 

14.01.2011 р.) та страхування життя і здоров'я позичальника (надає ПрАТ «СК «Кардіф»: Ліцензія АВ №520997 від 

11.02.2010 р. та  АВ №520999 11.02.2010 р.; СК «УНІКА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 07.08.2014 р., 

Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760 від 21.05.2014 р.).

Щомісячний платіж розраховано за строком кредитування 84 місяці, розмір першого внеску – 30% від вартості автомобіля 

з урахуванням  вартості страхування КАСКО 1-го року (розраховано за тарифом СК «ARX» - КАСКО 6,2%, франшиза 0,5%. 

Надає СК «ARX»: Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483293 від 17.09.2009 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АГ №569137 

від 24.12.2010 р.) та страхування життя і здоров'я позичальника (розраховано за тарифом СК «Кардіф» – 4,99% від суми 

кредиту. ПрАТ «СК «Кардіф»: Ліцензія АВ №520997 від 11.02.2010 р. та  АВ №520999 11.02.2010 р.). 

 ² Під акційною вартістю мається на увазі рекомендована клієнтська вартість зі знижкою (відносно зазначеної звичайної 

рекомендованої вартості) для автомобілів 2020 року виробництва. Акційна вартість діє з 04.01.2021 року по 31.01.2021 

року в офіційній мережі дилерів Renault в Україні, крім зони проведення АТО, тимчасово окупованих територій, зони 

проведення ООС та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Зазначена акційна вартість діє при роздрібному продажі наявних 

на складі автомобілів. При оптовому продажі за акційною вартістю корпоративна знижка додатково не надається. Про 

умови надання корпоративної знижки дізнавайтесь у офіційних дилерів Renault.


