Authentique

Expression

2020 р. вир-ва

-

472 400

Renault Бонус²

-

442 400

2021 р. вир-ва¹

480 400

492 100

Renault Бонус²

450 400

462 100

2020 р. вир-ва

-

528 000

Renault Бонус²

-

498 000

2021 р. вир-ва¹

538 300

550 000

Renault Бонус²

508 300

520 000

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ¹
Бензин 1,6 (84 к.с.) Євро 5, 4х2, МКП-5

Дизель 1,5 (90 к.с.) Євро 5, 4х2, МКП-5

Кредитна програма "Renault Бонус" ³

від 6205 грн/міс

Комплектація
БЕЗПЕКА
ABS з електронною системою розподілення гальмівних зусиль EBV і система допомоги при екстренному гальмуванні AFU
Система курсової стійкості ESP + система, що полегшує початок руху на схилі і запобігає відкату автомобіля назад на
крутому підйомі HSA
Фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира
Передні бокові подушки безпеки
Кріплення для дитячого крісла ISOFIX
Центральний замок з дистанційним управлінням (ключ з 2-ма кнопками)
Адаптація до поганих доріг: передні та задні бризковики, метал-й захист двигуна, збільшений кліренс, захисні щитки на
гальм диски

Authentique

Expression

Б

Б

Б

Б

Б
Б
Б
Б

Б
Б
Б
Б

Б

Б

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

Б

Б

ОБЛАДНАННЯ
Гідропідсилювач керма із окремим електронасосом
Еко-режим: економія пального до 10%
Бортовий комп'ютер
2 розетки 12В
Багажна поличка, що знімається

Б
Б
Б
Б
Б

Б
Б
Б
Б
Б

Килимок поліуретановий у вантажному відсіку
Попільничка + прикурювач
Запасне колесо повного розміру
Верхнє речове відділення (полиця над вітровим склом)
Сітка для утримання багажу
Протитуманні фари
Задній парктронік
Камера заднього огляду з заднім парктроніком + Мультимедійна система MediaNAV Evolution

Б
Б
Б
Б
3 749
3 749
3 399
10 092

Б
Б
Б
Б
3 749
Б
3 399
10 092

КОМФОРТ
Кондиціонер
Передні електросклопідіймачі
Передні електросклопідіймачі, імпульсний з боку водія
Дзеркала заднього огляду із електрорегулюванням та обігрівом
Повітроводи для задніх сидінь
Дзеркало заднього огляду для догляду за дітьми
Підлокітник
Пакет: Підлокітник, дзеркало заднього огляду для догляду за дітьми, відкидний столик на спинці переднього сидіння

10 127
Б
701
Б
350
526

Б
Б
Б
Б
-

-

2 102

Круїз-контроль

4 065

4 065

Б
Б
Б
Б
Б

Б
Б
Б
Б
Б

Б
7 148
6 377

Б
7 148
-

6 693

6 693

Б
Б
3 013
Б
-

Б
Б
3 013
Б

Б
10 127
Б
-

Б
10 127
Б

ДВЕРІ ТА СТЕКЛА
Ліві засклені зсувні двері
Праві засклені зсувні двері
Багажні двері зі склом, що відкриваються на 180°
Обігрів заднього скла
Легке тонування стекол
МЕДІА
Магнітола (2 DIN) без CD, з USB, JACK, Bluethooth з управлінням на кермі
Магнітола (2 DIN) з CD, USB, JACK, Bluethooth з управлінням на кермі
Maгнітола (1 DIN) з USB/ Jack/ Bluethooth з управлінням на кермі
Мультимедійна система MediaNav Evo з сенсорним екраном 7”: радіо, навігація, Bluethooth, картогр-я України, з підтримкою
технологій реплікації смартфона**
СИДІННЯ
Спинки сидінь заднього ряду, що складаються в пропорції 1/3 та 2/3
Сидіння водія та рульова колонка, що регулюються за висотою
Підігрів передніх сидінь
Оббивка сидінь салону чорного кольору "NOIR"
Оббивка сидінь салону чорного кольору "SILICON NOIR"
ДИЗАЙН
Сталеві 15'' дюймові диски і ковпаки коліс
Легкосплавні 15'' дюймові диски (розмір шин: 185/65 R15)
Зовнішні дзеркала заднього огляду не в колір кузова (чорний зернистий)
Зовнішні дзеркала заднього огляду не в колір кузова (чорний блискучий).
Бампери пофарбовані в колір кузова + Протитуманні фари + Дзеркала заднього огляду із електрорегулюванням та
обігрівом

4 800

Б

Багажні леєри на даху
Фарба металік

5 081
9 356

5 081
9 356

ГАРАНТІЯ
Гарантія 3 роки або 100 000 км
Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км ⁴
Подовжена гарантія 3 роки або 200 000 км ⁴
Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км ⁴
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

Б
10 932
20 604
13 035
25 229
18 501
29 854

Б
10 932
20 604
13 035
25 229
18 501
29 854

СЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ
"Сервісний контракт 3"⁵ (бензиновий / дизельний двигун)

10978 / 12763 10978 / 12763

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

24380 / 28603 24380 / 28603

Б - стандартне обладнання; XXX грн - вартість опції обладнання; - обладнання не пропонується
Прайс-лист діє станом на 04.01.2021 року.
** За умови наявності відповідного функціоналу/додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» на відповідає за доступність та
можливість функціонування відповідних функцій/додатків смартфону в Україні.
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.
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.
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 04.01.2021 на версію Renault Dokker Expression бензин 1,6 (90 к.с.) Євро-5 МКП-5
(мається на увазі рекомендована клієнтська вартість автомобіля 2020 р.в. зі знижкою за кредитною програмою Renault Бонус).
Кредитна пропозиція діє з 04.01.2021 до 31.01.2021.
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.
⁵ 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.

