
Бензин 1,6 (84 к.с.) Євро 5, 4х2 МКП-5 (механічна 5-ступенева) 2020 р. вир-ва 318 100 340 600

Renault  Бонус² 288 100 310 600

Дизель 1,5 (90 к.с.) Євро 5, 4х2 МКП-5 (механічна 5-ступенева) 2020 р. вир-ва - 410 800

Renault  Бонус² 380 800

Кредитна програма "Renault Бонус" ³ від 3349 грн/міс
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Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос 

буксир-ний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці)

Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира з функцією деактивації

Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира з функцією деактивації + Передні бічні подушки 

безпеки

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ ¹ Accès ** Authentique

Комплектація Accès ** Authentique

Протитуманні фари

Задній парктронік

БЕЗПЕКА

ABS з електронною системою розподілення гальмівних зусиль EBV і система допомоги при екстренному 

гальмуванні EBA

Система курсової стійкості ESP + система, що полегшує початок руху на схилі і запобігає відкату 

автомобіля назад на крутому підйомі HSA

Фронтальна подушка безпеки водія

Ключ з механічним відкриттям замка дверей

Центральний замок з функцією дистанційного керування (ключ з 2-ма кнопками)

Попільничка + прикурювач

Запасне колесо повного розміру

Верхнє речове відділення (полиця над вітровим склом) 

Адаптація до поганих доріг: передні та задні бризковики, металевий захист картера двигуна, збільшений 

кліренс, захисні щитки на гальмівні диски

ОБЛАДНАННЯ

Гідропідсилювач керма із окремим електронасосом

Еко-режим: економія пального до 10%

Бортовий комп'ютер

RENAULT DOKKER фургон

Справжній напарник для Вашого бізнесу
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Гарантія 3 роки або 100 000 км Б Б
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Контракт "Зручний сервіс". Пакет Розумний на 3 роки та 100 тис км ⁵ (для версій з 

дизельним двигуном 1,5 л)
- 29 959

26 455 26 455

Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км ⁴

Гумовий настил у вантажному відсіку

Підлога і бічні частини вантажного відсіку з дерев'яной обробкою

Багажні леєри на даху

Фарба металлік       

ГАРАНТІЯ

Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км ⁴

Подовжена гарантія 3 роки або 200 000 км ⁴

ДИЗАЙН

Обивка салона  "NOIR"

Сталеві 15'' дюймові диски та ковпаки коліс TISA

Ковпаки коліс 15" POPSTER

ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК

Кільця для кріплення багажу у вантажному відсіку

Легкосплавні 15'' дюймові диски (розмір шин: 185/65 R15)

СИДІННЯ ТА ПЕРЕГОРОДКИ

Підігрів передніх сидінь + Сидіння водія та рульова колонка, що  регулюються  за висотою       

Сидіння пасажира, що складається та демонтується + металева перегородка, що частково повертається на 

90° для збільшення завантаження

Цільнометалева перегородка з вікном у вантажний відсік

Сидіння водія та рульова колонка, що  регулюються  за висотою                                 

Кондиціонер

Передні електросклопідіймачі

Круїз-контроль

ДВЕРІ ТА СТЕКЛА

Праві незасклені бічні двері

Розпашні багажні незасклені двері

Засклені розпашні багажні двері, що відкриваються на 180° з обігрівом скла та склоочисником

Праві зсувні двері зі склом, що відкривається + Засклені розпашні багажні двері, що відкриваються на 

180° з обігрівом скла та склоочисником **

Ліві та праві зсувні двері зі склом, що відкривається + Засклені розпашні багажні двері, що відкриваються 

на 180° з обігрівом скла та склоочисником*. Не сумісна з опцією кондиціонер для версії з бензиновим 

двигуном **

Підготовка до встановлення аудіосистеми

Подовжена гарантія 4 роки або 200 000 км ⁴

Подовжена гарантія 5 років або 150 000 км ⁴

Подовжена гарантія 5 років або 200 000 км ⁴

КОНТРАКТ "ЗРУЧНИЙ СЕРВІС"

Контракт "Зручний сервіс". Пакет Розумний на 3 роки та 100 тис км ⁵ (для версій з бензиновим двигуном 

1,6 л)

Камера заднього огляду із заднім парктроніком + мультимедійная система MediaNAV

Легке тонування стекол

Дзеркала заднього огляду із електрорегулюванням та обігрівом

Підлокітник

КОМФОРТ

Мультимедійная система MediaNAV Evolution нового покоління з навігацією, стандартною картографією, 

функцією дублювання смартфону, з управлінням на рульовій колонці

Бампери пофарбовані в колір кузова + Протитуманні фари

МЕДІА

Maгнітола (1 DIN) USB Jack Bluethooth з управлінням на рульовій колонці

Maгнітола (2 DIN) CD USB JACK Bluethooth з управлінням на рульовій колонці



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

операторів зв’язку – безкоштовні)
www.renault.ua

* За наявності в автомобілі вікон, що відкриваються, розташованих в бічних дверях та в бічних панелях,  

автомобіль оформлюється на митниці як «вантажно-пасажирський»(код товара 8703)

Прайс-лист діє станом на 06.05.2020  року.

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

Україні.

³ Ви можете отримати кредит за програмою Renault Finance для придбання автомобіля  на наступних умовах: 

максимальний строк кредиту: 84 місяців - для фізичних осіб (60 місяців - для юридичних осіб), аванс – від 20% 

до 50% (максимальний) від вартості авто, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн., процентна ставка – 15,9% 

грн. 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 36,96% грн. річних.

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

моделей з відповідною позначкою (EW4200 або EW5200)) з:

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

• 3-ма роками заводської гарантії або 200 000 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 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.

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. 

Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території 

АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні 

умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує АТ 

«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Замовником реклами є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК».

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.

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.

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

Кредит розраховано від цін діючих станом на 06.05.2020 на версію Renault Dokker VAN Acces бензин 1,6 (84 к.с.) 

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

кредитною програмою Renault Бонус).

** Виробництво зупиняється на 25 тижні 2020 року

Кредитна пропозиція діє з 06.05.2020 до 31.05.2020.


