
RENAULT LODGY

просторий. практичний. надійний

2021 р.в. 483 300 516 100 539 100

Renault  Бонус² 443 300 476 100 499 100

LIFE+ ZEN INTENSE
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Дизель 1,5 (90 л.с.) МКП-5 (механічна 5-ступенева)

ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ

Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак 
аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці)

Іммобілайзер
Захист картера двигуна

Замок на кришці горловини бензобака

LIFE+ ZEN INTENSEРекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ ¹

від 6 279 грн/міс ²˙¹

Комплектації

Кредитна програма "Renault Бонус"²

Захисні щитки на гальмівні диски

БЕЗПЕКА АКТИВНА І ПАСИВНА
ABS із системою допомоги при екстреному гальмуванні
ESP +  HSA (cистема допомоги при старті на підйомі)
Фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира
Передні бокові подушки безпеки
Центральний замок
Денні ходові вогні

http://www.renault.ua/offers/save-buy-new-lodgy.html?utm_source=nv_lodgy_pricelist_from_oct_2020
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Леєри на даху сріблястого кольору
Бампера пофарбовані в колір кузова

Фарба металік

ГАРАНТІЯ

Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км⁴
Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км⁴

Оздоблення керма "Soft Feel"

ДИЗАЙН

Розетка 12 вольт для третього ряду сидінь
Дзеркало заднього огляду для нагляду за дітьми

СИДІННЯ
Сидіння водія, що регулюється за висотою                            
Підігрів передніх сидінь                   
Сидіння другого ряду, що складається в пропорції 1/3 і 2/3
Система ISOFIX на сидіннях другого ряду
Два модульні сидіння третього ряду, що складаються та виймаються окремо

РАДІООБЛАДНАННЯ
Магнітола (радіо, Bluetooth, USB, AUX, управління на рульовій колонці, без CD)
Пакет "Навігація": мультимедійна система MediaNAV (сенсорний екран 7", радіо, 
Bluetooth, USB, AUX, управління на рульовій колонці, без CD) з навігацією, 
стандартною картографією та підтримкою додатків Apple Car Play та Android ™ Auto*

Сталеві диски R15 (розмір шин 185/65 R15)
Легкосплавні диски R15 (розмір шин 185/65 R15)
Леєри на даху чорного кольору

Підлокітник для водія

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом і обігрівом

КОМФОРТ І ОБЛАДНАННЯ 
Гідропідсилювач рульового управління
Гідропідсилювач рульового управління з окремим електронасосом 
Кондиціонер
Регульована за висотою рульова колонка
Передні електросклопідіймачі                                                                          
Передні електросклопідіймачі (імпульсний зі сторони водія)
Електросклопідіймачі задніх дверей   
Задні вікна на засувці (на рівні сидінь третього ряду)
Попільниця + прикурювач

Обігрів заднього скла

УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ
Тахометр
Бортовий комп'ютер
Круїз-контроль
Задній парктронік
Задній парктронік + Камера заднього огляду

ОБЗОРНІСТЬ, ОСВІТЛЕННЯ
Тоноване вітрове і бічні стекла
Фари з корекцією світлового пучка за висотою
Протитуманні фари

Гарантія 3 роки або 100 000 км

"Сервісний контракт 5" (доступний в пакеті з пропозицією Renault Бонус +5)⁶СЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ⁴
"Сервісний контракт 3" (доступний в пакеті з пропозицією Renault Бонус +3)⁵



www.renault.ua

³Під «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.

Гаряча лінія Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів 
українських операторів зв’язку – безкоштовні).

Пропозиція діє з 01.10.2021 до 31.10.2021. Строк дії пропозиції може бути продовжено, інформація буде 
вказана сайті www.renault.ua. 

Прайс-лист діє станом на 01.10.2021 року.

Кредит розраховано від цін діючих станом на 01.10.2021 на версію Renault Lodgy Life+ Дизель 1,5 (90 к.с.) 
Євро-5 МКП-5 (мається на увазі рекомендована клієнтська вартість автомобіля 2020 р.в. зі знижкою за 
кредитною програмою Renault Бонус).

⁵ «Renault Бонус +3» – кредитна програма, яка передбачає придбання автомобіля з опцією «Сервісний 
контракт 3», у кредит зі знижкою 50 000 грн.  Знижка 50 000 грн. розраховується від суми ціни автомобіля  
та вартості опції «Сервісний контракт 3» згідно з прайсом за умови придбання у кредит за програмою 
«Renault Бонус +3». Кредитні умови, описані в примітці 2 для програми «Renault Бонус», діють для програми 
«Renault Бонус +3». ⁶ Знижка 60 000 грн. діє при купівлі автомобіля в кредит за програмою «Renault Бонус +5» з опцією 
«Сервісний контракт 5». «Renault Бонус +5» – кредитна програма, яка передбачає придбання автомобіля з 
опцією «Сервісний контракт 5» у кредит.  Знижка 60 000 грн. розраховується від суми ціни автомобіля  та 
вартості опції «Сервісний контракт 5» згідно з прайсом за умови придбання у кредит за програмою «Renault 
Бонус +5». Кредитні умови, описані в примітці 2 для програми «Renault Бонус», діють для програми «Renault 
Бонус +5». 

⁴Під «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.

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.Б - стандартне обладнання; XXX грн - вартість опції обладнання; - обладнання не пропонується
² Спеціальна ціна за умовами придбання в кредит за програмою «Renault Бонус» від Renault Finance  для 
фізичних осіб. Під знижкою 40 000 грн. мається на увазі сума зменшення рекомендованої клієнтської 
вартості автомобіля до спеціальної ціни за умови придбання у кредит за програмою «Renault Бонус». 
Кредитні умови за програмою «Renault Бонус»: 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).  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. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний № 149 у Державному реєстрі банків.  Банк залишає за 
собою право змінювати умови кредитування.  Детальні умови кредитування на сайті www.credit-agricole.ua.  
Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Для отримання кредиту згідно з програмою «Renault Бонус»  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 ²˙¹Щомісячний 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.). 

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.

*За умови наявності відповідного додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» на відповідає за доступність у 
смартфоні та можливість функціонування відповідних додатків в Україні.
Apple Car Play є товарним знаком Apple Inc., що зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
Android є товарним знаком Google LLC.


