
Ціна 2020 р.в.¹ 503 900 539 700

Renault  Бонус² 453 900 489 700

Ціна 2020 р.в.¹ 569 300

Renault  Бонус² 519 300

Ціна 2020 р.в.¹ 554 500 590 000

Renault  Бонус² 504 500 540 000

Ціна 2020 р.в.¹ 630 000 675 400

Renault  Бонус² 580 000 625 400

Ціна 2020 р.в.¹ 673 800

Renault  Бонус² 623 800

Кредитна програма "Renault бонус" ³
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Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ LIFE ZEN INTENSE

Бензин 1,6 (115 к.с.) МКП5 (механічна 5-ступенева)

Бензин 1,6 (115 к.с.) CVT (варіатор)

Передні та задні шторки безпеки

Подушка безпеки переднього пасажира, що відключається

Передні підголівники, що регулюються по висоті

Підголівники заднього ряду сидінь охоплюючого типу, що регулюються по висоті
ABS (антиблокувальна система) + EBV (система розподілення гальмівних зусиль) +  AFU 

(система допомоги при екстреному гальмуванні)

ESP+ ASR + HSA (система курсової стійкості + антибуксувальна система + система допомоги 

при старті на підйомі) 

INTENSE

Фронтальні та передні бокові подушки безпеки водія та пасажира 

Дизель 1,5 (110 к.с.) МКП6 (механічна 6-ступенева)

Дизель 1,5 (110 к.с.) EDC6 (автоматична 6-ступенева з подвійним 

зчепленням)

Бензин 1,2 (130 к.с.) EDC7 

(автоматична 7-ступенева з подвійним зчепленням)

від 6 759 грн/міс

Комплектація LIFE ZEN

Задній стоп сигнал (9 LED) 

Бокові повторювачі поворотів

Кріплення для встановлення дитячого автокрісла

Задні 3-х точкові ремені безпеки

Нагадування про непристебнуті ремені безпеки

Датчик контролю втоми водія

Індикатор перемикання передач

Фари Full LED

Датчики дощу і світла

Протитуманні фари

Денні ходові LED вогні

Дизайнерські денні ходові LED вогні

Контроль тиску в шинах

Протисажний фільтр (для версій з бензиновим / дизельним двигуном)
Пластикова накладка на решітку радіатора (для встановлення в зимовий період для 

терморегуляції) (для версії з бензиновим двигуном 1,2)

RENAULT MEGANE SEDAN

Твоє МЕГАНове життя
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Кондиціонер           

Двозонний клімат-контроль

Пакет "клімат": двозонний клімат-контроль, датчики дощу і світла, роз'єм 12V для заднього 

ряду сидінь, центральна консоль з підлокітником

Підігрів передніх сидінь

Обігрів керма (обшивка керма шкірою Наппа). Для Zen обов'язкова для замовлення платна 

опція протитуманні фари PROJAB.

Передні та задні імпульсні електросклопідйомники

КОМФОРТ
Центральний замок

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

зупинки, трос буксирувальний, світловідбивний жилет, робочі рукавиці)

Круїз-контроль

Автоматичне стоянкове гальмо 

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням і підігрівом                                                       

Картка-ключ "Вільні руки" + електропривод складання зовнішніх дзеркал

Дзеркало заднього виду (день / ніч)                          

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

Задній парктронік

Задній парктронік + протитуманні фари

Задній парктронік + камера заднього огляду

Передній + задній парктроніки + камера заднього огляду. В Zen потребує замолення 

обов'язкових платних опцій: протитуманні фари (PROJAB) та карта ключ вільні руки (SOP03)  

Пакет "Вільні руки": Передній + задній парктроніки + камера заднього огляду; Картка-ключ 

"вільні руки"; електропривод складання зовнішніх дзеркал; безконтактний привід відкриття 

багажника

Пакет: контроль "сліпих зон" + передній та задній парктроніки + камера заднього огляду + 

автоматична допомога при паркуванні

Renault Multi-Sense (вибір режимів водіння, освітлення бортового комп'ютера, салону)
Функція привітання (розкладання дзеркал, блимання денних і задніх ходових вогнів, 

поворотних вогнів, вмикання освітлення салону)
Сидіння водія, що регулюється по довжині і висоті, сидіння пасажира - тільки по довжині, без 

кишень на спинках сидінь

Сидіння водія, що регулюється по висоті та в поперековій зоні + кишені на спинках передніх 

сиднінь, сидіння пасажира - тільки по довжині

Відкрита центральна консоль без підлокітника, 2 тримача для стаканів, прикурювач 12V, 

USB, jack 
Центральна консоль с підлокітником, 2 тримача для стаканів, місце для зберігання з 

протиковзким покриттям, роз'єм 12V, USD, jack, роз'єм 12V для задніх пасажирів, задні 

повітроводи
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Задні сидіння, що складаються в співвідношеннях 1/3-2/3 без центрального підлокітника

Задній центральний підлокітник
Безконтактний привід відкриття багажника + картка-ключ "Вільні руки" + електропривод 

складання зовнішніх дзеркал 
Заднє скло з обігрівом

Пакет курця (попільничка + прикурювач)

МУЛЬТИМЕДІА

Аудіосистема R0-15, (містить 3 лінії екрану, USB, jack, підкермовий пульт управління, 

Bluetooth). 2 передніх і 2 задніх динаміки. Аналоговий бортовий комп'ютер

Мультимедійна система R-Link2 із сенсорним РК дисплеєм 7'', аналоговий бортовий 

комп'ютер, 2 роз'єма для USB, jack, 4 низькочастотних + 4 високочастотних динаміків; 

підтримка Android Auto та Apple CarPlay (за наявності додатків в смартфоні власника) 

Пакет "Навігація" (Навігація + цифровий бортовий комп'ютер + безконтактний привід 

відкриття багажника + передній, задній парткроніки + камера заднього виду + картка-ключ 

"вільні руки") + електропривод складання дзеркал (для Intense критерій ITPK6 - платна опція, 

обов'язкова для замовлення). Критерій RET04 не входить в пакет, потрібно замовляти окремо;  

Для Zen обов'язкова для замовлення платна опція протитуманні фари PROJAB. Підтримка 

Android Auto та Apple CarPlay (за наявності додатків в смартфоні власника) 

Мультимедійна система R-Link2 із сенсорним РК дисплеєм 8,7'', навігація, цифровий бортовий 

комп'ютер, 2 роз'єма для USB, jack, 4 низькочастотних + 4 високочастотних динаміків; 

підтримка Android Auto та Apple CarPlay (за наявності додатків в смартфоні власника)

ІНТЕР'ЄР

Шкіряне оздоблення керма                  

Тканинна оббивка сидінь

Велюрова оббивка сидінь 
Шкіряний салон, сидіння водія з електрорегулюванням в поперековій зоні, функцією масажа, 

регулювання передніх підголівників по нахилу (обов'язково потребує замовлення руля з 

підігрівом)

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН

Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км ⁴

Стальні диски 16'' Florida (розмір шин: 205/60 R16)

Стальні диски 16'' Complea (розмір шин: 205/60 R16)

Легкосплавні диски 16'' Silverline (розмір шин: 205/60 R16) + додаткове тонування задніх 

стекол

Легкосплавні диски 17'' Celsium (розмір шин: 205/55 R17) + додаткове тонування задніх 

стекол

Запасне колесо 15''

Панорамний люк (передня частина відкривається, задня - фіксований скляний дах) 

Фарба металік

ГАРАНТІЯ

Контракт "Зручний сервіс". Пакет Розумний на 3 роки та 100 тис км⁵ (для версій з бензиновим 

двигуном 1,2 л)

Контракт "Зручний сервіс". Пакет Розумний на 3 роки та 100 тис км⁵ (для версій з бензиновим 

двигуном 1,6 л або дизельним двигуном 1,5 л)

3 роки або 100 000 км

Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км ⁴

КОНТРАКТ "ЗРУЧНИЙ СЕРВІС"



Прайс-лист діє станом на 01.09.2020 року.  

Не є публічною офертою.

www.renault.ua

Кредит розраховано від цін діючих станом на 01.09.2020 на стартову версію:  Renault Megane Sedan LIFE бензин 1.6 

(116 к.с..) МКП-5 (механічна 5-ступнева);

Б - серійно,    О - опція,  * - обладнання стоїть у пакеті,  — - не пропонується

⁵ Під «Контрактом "Зручний сервіс". Пакет Розумний» розуміється опція «Додаткове сервісне обслуговування», яку 

можливо обрати при придбанні нового автомобіля Renault (згідно переліку моделей з відповідною позначкою), що 

передбачає технічне обслуговування протягом 3 років або до досягнення 100 000 км пробігу (в залежності від 

події, яка настає першою). Вартість опції «Додаткове сервісне обслуговування» включається в складі ціни за 

автомобіль і не може бути сплачена окремо.

⁴ Під «Подовженою гарантією» розуміється 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 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.

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

осiб. Під знижкою 50 000 грн. мається на увазі сума зменшення рекомендованної вартості автомобілів 2020 року 

виробництва до спеціальної ціни за умови придбання у кредит за програмою Renault Фінанс.

Гаряча лінія Renault: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських 

операторів зв’язку – безкоштовні)

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. 

(мається на увазі рекомендована клієнтська вартість автомобіля 2020 року виробництва зі знижкою за кредитною 

програмою Renault Бонус)

³ Ви можете отримати кредит за програмою 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 – 13,9%  річних (база нарахування 365 

днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,9%, комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн. Реальна 

процентна ставка становить від 35,38% річних.  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 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.). 

Кредитні пропозиції діють з 01.09.2020 до 30.09.2020.


