
Express Maxi

2-місний 2-місний

Рекомендована клієнтська вартість авто, грн з ПДВ 2020 р. вир-ва¹ 1 173 600          1 193 800          

Renault  Бонус² 1 103 600          1 123 800          

Кредитна програма "Renault Бонус" ³

БЕЗПЕКА Express Maxi

Б Б

Б Б

Б Б

3 706                   3 706                   

7 749                   7 749                   

Б Б

Б Б

Б Б

3 підголовники заднього ряду сидінь - -

3 369                   3 369                   

8 423                   8 423                   

1 685                   1 685                   

Б Б

0 -

Б Б

Б Б

Комплектація

ABS і система допомоги при екстренному гальмуванні EBA

Електричний двигун 5AQ (60 к.с.)

Акумулятор Z.E.33 (270 км NEDC)

Металевий захист двигуна

Денні LED ходові вогні RTECH

Денні ходові вогні (постійно включене ближнє світло фар)

Система курсової стійкості (ESP) + система, що запобігає відкату автомобіля назад на крутому підйомі (HSA)

Фронтальна подушка безпеки водія

Сигнал про непристібнутий пасок безпеки водія

Регулювання передніх пасків безпеки за висотою з переднатяжувачами

Центральний замок з дистанційним управлінням (ключ з 2-ма кнопками)

Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира

Передні бокові подушки безпеки

Датчик тиску в шинах

Запасне колесо повного розміру

Комплект для ремонту шин (замінює запасне колесо)

від 15478 грн/міс

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

буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці)

http://www.renault.ua/offers/save-buy-new-kangoo-ze.html?utm_source=nv_kangoo_ze_pricelist_from_oct_2020


КОМФОРТ ТА ОБЛАДНАННЯ Express Maxi

Б Б

Б Б

28 637                28 637                

Б Б

Б Б

1 247                   1 247                   

Б Б

1 685                   1 685                   

3 841                   3 841                   

5 054                   5 054                   

16 845                16 845                

5 559                   5 559                   

3 369                   3 369                   

505                      505                      

1 011                   1 011                   

472                      472                      

1 179                   1 179                   

6 738                   6 738                   

2 695                   2 695                   

12 802                -

СИДІННЯ Express Maxi

3 032                   3 032                   

1 179                   1 179                   

- -

- -

2 830                   2 830                   

1 685                   1 685                   

ПЕРЕГОРОДКИ Express Maxi

Б Б

3 537                   3 537                   

7 412                   7 412                   

- -

ДИЗАЙН Express Maxi

7 749                   7 749                   

Б Б

Б Б

Б Б

10 107                10 107                

МУЛЬТИМЕДІА Express Maxi

Б Б

5 054                   5 054                   

6 738                   6 738                   

20 551                20 551                

Еко-режим: економія електроенергії до 10%

Електросклопідіймачі для передніх дверей                                                                        

Електросклопідіймачі для передніх дверей, імпульсний з боку водія                                                              

Задній парктронік    

Задній парктронік з камерою заднього огляду

Металева фіксована перегородка між 2 рядом сидінь та вантажним відсіком

Срібляста накладка на передній бампер з протитуманними фарами

Фарба металік             

Легке тонування стекол

Мультимедійна система RLINK Evolution з сенсорним екраном 7”: радіо, навігація, стандартна картографія, AUX, 

Bluetooth, USB, з управлінням під кермом, функцією дублювання смартфону

Підігрів сидіння водія

Підлокітник

Сталеві 15'' дюймові диски з повнорозмірними ковпаками

Цільнометалева перегородка з вікном у вантажний відсік

Металева, частково поворотна перегородка

Підготовка до встановлення аудіосистеми

Обшивка сидінь салону чорного та сірого кольорів

Кондиціонер з фільтром тонкого очищення з тепловим насосом

Повітроводи для задніх сидінь

Ящик для руковичок із дверцятами

Верхнє речове відділення (полиця над вітровим склом) 

Мультиплексний блок для підключення додаткового обладнання

Проводка для адаптації додаткового обладнання

Тягово-зчіпний пристрій

Протитуманні фари                   

Дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом

Бортовий комп'ютер

Автономний опалючач Eberspacher для обігріву салону

Датчики дощу та світла

Дзеркало в сонцезахисному козирку

Дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, що автоматично складаються

Сидіння водія, що регулюється за висотою

Пасажирське сидіння, що складається та знімається

Попільничка + прикурювач

Круїз-контроль

Цільнометалева перегородка між передніми сидіннями та вантажним відсіком

Сидіння заднього ряду, що складається в пропорції 1/3 і 2/3  

Аудіосистема: Радіо, Bluetooth, USB, 3,5мм Jack

Аудіосистема: Радіо, Bluetooth, USB, 3,5мм Jack, CD



ДВЕРІ ТА ЗАСКЛЕННЯ Express Maxi

2 190                   2 190                   

Б Б

2 897                   -

1 449                   1 449                   

1 449                   1 449                   

- 7 850                   

- 9 096                   

14 487                -

- 11 589                

- 19 877                

- -

7 749                   Б

9 096                   9 096                   

- -

5 054                   -

6 738                   -

5 054                   -

ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК Express Maxi

Б Б

10 781                10 781                

3 201                   3 201                   

9 096                   9 096                   

15 161                15 161                

809 809

- 1112

11 792                -

ОСОБЛИВОСТІ Z.E. Express Maxi

Б Б

Б Б

Б Б

0 0

Б Б

13 476                13 476                

10 107                10 107                

ГАРАНТІЯ Express Maxi

Б Б

Б Б

3 369                   3 369                   

13 476                13 476                

29 984                29 984                

5 896                   5 896                   

17 182                17 182                

33 690                33 690                

СЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ Express Maxi

12 909                12 909                

18 131                18 131                

Пакет засклення2: Фіксоване скло в лівій та правій бокових панелях + Праві зсувні двері з фіксованим склом

Пакет засклення3:  Праві та ліві зсувні двері з фіксованим склом + Фіксоване скло в лівій та правій бокових 

панелях

Ліві зсувні двері з фіксованим склом

Фіксовані кріпильні кільця на стінах багажного відділення і на підлозі

Мобільні кріпильні кільця на стінах багажного відділення і на підлозі

Цільнометалеві багажні двері, що відкриваються на 180

Фіксоване скло в лівій боковій панелі

Праві зсувні цільнометалеві двері

Праві зсувні двері з фіксованим склом

Праві зсувні двері зі склом, що відкривається

Багажні двері зі склом, що відкриваються на 180

Відкидні засклені задні двері з обігрівом та склоочисником

Обігрів заднього скла

Задній склоочисник

Ліві зсувні цільнометалеві двері

Захист стекол металевою решіткою бічних зсувних дверей

5 років або 100 000 км на тяговий акумулятор та двигун

3 роки або 100 000 км на автомобіль

Стікер ZE ELECTRIC на задніх дверях

Кабель для зарядки батареї від зарядного пристрою 6м

Запас ходу 270 км NEDC

Пакет засклення1: Фіксоване скло в лівій та правій бокових панелях + Праві зсувні двері з фіксованим склом + 

Відкидні засклені задні двері з обігрівом та склоочисником

Люк ззаду в даху для довгих предметів

Гумовий настил підлоги у вантажному відсіку

Деревяний настил підлоги у вантажному відсіку

Деревяний настил підлоги та бокових частин у вантажному відсіку

Кабель 14А 2кВт для зарядки батареї від домашньої розетки 220В

4 роки або 100 000 км на автомобіль ⁴

Захист стекол металевою решіткою багажного відділення
Захист стекол металевою решіткою бічних зсувних дверей та багажного відділення

Звукове попередження пішоходів ZE Voice

Максимальний пластиковий захист богових панелей вантажного відсіку

Мінімальний захист бокових панелей вантажного відсіку

Підготовка для системи обміну автомобілями "car sharing"

Без стікера ZE ELECTRIC на задніх дверях

5 років або 100 000 км на автомобіль ⁴

5 років або 150 000 км на автомобіль ⁴

5 років або 200 000 км на автомобіль ⁴

4 роки або 150 000 км на автомобіль ⁴

4 роки або 200 000 км на автомобіль ⁴

"Сервісний контракт 3"⁵

"Сервісний контракт 5"⁵



Прайс-лист діє станом на 01.12.2020 року.  

³ 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.). 

Кредит розраховано від цін діючих станом на 01.12.2020 на версію Renault Kangoo ZE Express 2-місний (мається на увазі 

рекомендована клієнтська вартість автомобіля 2020 р.в. зі знижкою за кредитною програмою Renault Бонус).

Б - серійно;   - не пропонується;  О- опція

² Спеціальна ціна за умовами придбання в кредит за програмою Renault Фінанс, для фізичних та юридичних осіб. Під 

знижкою мається на увазі сума зменшення рекомендованої клієнтської вартості автомобіля до спеціальної ціни за умови 

придбання у кредит за програмою Renault Фінанс. Кількість автомобілів обмежена.

⁴ Під «Подовженою гарантією» розуміється можливість придбання нового автомобіля Renault (згідно переліку моделей з 

відповідною позначкою (EW3150, EW3200, EW4200, EW5200)) з:

• 4-ма роками заводської гарантії або 100 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);

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

• 4-ма роками заводської гарантії або 200 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);

• 5-ма роками заводської гарантії або 100 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);

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

• 5-ма роками заводської гарантії або 200 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає першою);

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

Детальні умови придбання автомобіля з опцією «подовжена гарантія» Ви можете дізнатись у представників офіційної 

дилерської мережі Renault в Україні.

Кредитні пропозиції діють з 01.12.2020 до 31.12.2020. 

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.


