
Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ¹

2021 р. вир-ва Renault  Бонус²
Привод Версія Об'єм, м³ Вантажність

L1H1 8,0 1602 кг 808 500 743 500

L1H2 9,0 1574 кг 828 600 763 600

L2H2 10,8 1538 кг 838 600 773 600

L3H2 13,0 1448 кг 863 700 798 700

L3H3 14,8 1408 кг 888 900 823 900

L3H2 12,4 2172 кг 969 400 904 400

L4H3 17,0 2052 кг 1 059 800 994 800

L4H3 17,0 2052 кг 1 069 900 1 004 900

2021 р. вир-ва Renault  Бонус²

Привод Версія Вантажність

L2 H1 1732 кг 801 800 736 800

L3 H1 1711 кг 811 800 746 800

L3 H1 1451 кг 912 300 847 300

L3 H1 2451 кг 925 700 860 700

L4 H1 2413 кг 972 600 907 600

L4 H1 2413 кг 982 700 917 700

2021 р. вир-ва Renault  Бонус²

Привод Версія Вантажність

L2 H1 1504 кг 872 100 807 100

L3 H1 1537 кг 882 200 817 200

L3 H1 2264 кг 972 600 907 600

L3 H1 2264 кг 982 700 917 700

L4 H1 2264 кг 999 400 934 400

L4 H1 2264 кг 1 009 400 944 400

Кредитна програма "Renault Бонус" ³ :

Задній

Задній

Передній

Задній

від 10334 грн/міс

Передній

Передній

4500 кг

4500 кг

2,3 dCi 125

2,3 dCi 125

2,3 dCi 150

2,3 dCi 165

2,3 dCi 150

2,3 dCi 165

Повна маса

3500 кг

3500 кг

4500 кг

4500 кг

4500 кг

4500 кг

Вартість

Вартість

Вартість

Двигун

2,3 dCi 125

2,3 dCi 125

2,3 dCi 125

2,3 dCi 125

2,3 dCi 125

2,3 dCi 150

2,3 dCi 150

2,3 dCi 165

Двигун

MASTER фургон (3-місний)

MASTER шасі, Одинарна кабіна (3-місна)

MASTER шасі, Подвійна кабіна (7-місна)

Двигун

2,3 dCi 125

2,3 dCi 125

2,3 dCi 150

2,3 dCi 150

2,3 dCi 150

2,3 dCi 165

Повна маса

3500 кг

3500 кг

3500 кг

4500 кг

4500 кг

4500 кг

Повна маса

3500 кг

3500 кг

3500 кг

3500 кг

3500 кг

4500 кг

http://www.renault.ua/offers/save-buy-new-master.html?utm_source=nv_master_pricelist_from_oct_2020
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ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ
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Бокові та фронтальні подушки безпеки водія та пасажира + одинарне сидіння пасажира з регулюванням по 

довжині\нахилу спинки\попереку\з підлокітником + аудіосистема MediaNav Evo

Бокові та фронтальні подушки безпеки водія та пасажира + одинарне сидіння пасажира з регулюванням по 

довжині\нахилу спинки\з підлокітником + аудіосистема Radio Connect R&Go

Система курсової стійкості ESP

Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря

Електросклопідіймачі передніх дверей                                  

Електродзеркала заднього огляду з обігрівом

Задня підніжка

Датчики дощу та світла

БЕЗПЕКА

Оптимізація обігріву повітря кабіни

Суцільна металева перегородка

Бокові та фронтальні подушки безпеки водія та пасажира + одинарне сидіння пасажира з регулюванням по 

довжині\нахилу спинки\поперековим регулюванням\підлокітником + аудіосистема Radio Connect R&Go

Задній 

привід

Система для поганих доріг Extended Grip

Фронтальна подушка безпеки водія

Система допомоги водію при старті на підйомі HSA

Система стабілізації руху при боковому вітрі SWA

Сигнал про непристібнутий пасок безпеки водія

ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ

MASTER ШАСІ

Передній 

привід

Антибуксувальна система ASR

Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA

Автоматичне замикання дверей під час руху автомобіля

Повнорозмірне запасне колесо

БЕЗПЕКА

Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах

Тонування стекол

MASTER ФУРГОН

Гідропідсилювач керма

Закритий ящик для рукавичок

Тканева оббивка сидінь

Бокова подушка безпеки водія

Cидіння водія з регул-м по довжині\висоті + Спинка регулюється по нахилу + Підлокітник

Передній 

привід

Задній 

привід

Подвійне пасажирське сидіння

Здвоєні задні колеса

Передній 

привід

Задній 

привід

Металева перегородка з вікном

Задні розпашні незасклені двері, що відкриваються на 180°

Такелажні петлі в підлозі (6 для L1/L2/L3, 8 для L4)

Задні двері подвійної кабіни зі склом, що відкривається

Бокові суцільнометалеві частини кузова

Праві суцільнометалеві зсувні двері

Захист стін та дверей "стандарт" в половину висоти

Сталеві 16" диски (шини перед. привод R16C J6,5 225/65; задн. привод R16C J5,5 195/75 ) + ковпаки коліс Mini 

Гарантія 3 роки або 100 000 км

новий MASTER ШАСІновий MASTER ФУРГОН

Бортовий комп'ютер, 3,5" TFT екран

Гальмівна система ABS

Система допомоги при екстренному гальмуванні BAS

Адаптація до умов "поганих доріг": сталевий захист піддону картера двигуна, захист гальмівних дисків, спеціальні 

ущільнювачі для герметизації салону від пилу та води

Еко-режим (двигун 165 к.с)

Передні та задні бризковики

Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті

Ключ з 2-ма кнопками: замикання / відмикання

Посилений генератор електричного струму 185А

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

буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці)

Паливний бак 80л

Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води

Бокові та фронтальні подушки безпеки водія та пасажира + одинарне сидіння пасажира з регулюванням по 

довжині\нахилу спинки\з підлокітником + аудіосистема MediaNav Evo

Передній 

привід

Задній 

привід

Фронтальна подушка безпеки пасажира + Аудіосистема MediaNav Evo з Навігацією

Фронтальна подушка безпеки пасажира + Аудіосистема Radio Connect R&Go

4-місне сидіння 2-го ряду (подвійна кабіна)

Система "STOP AND START (двигун 165 к.с)
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Закрита ніша А4 зверху на центральній консолі

ПЕРЕГОРОДКИ

Без перегородки

Металева перегородка з вікном

Висувна поличка (навантаження до 25 кг) та тримач для чашки (несумісна з 

фронтальною подушкою безпеки пасажира)

Ліві та праві зсувні двері зі склом, що відкривається

Висувний тримач для планшета на панелі приладів

Алюмінієвий багажник на дах + доріжка (H1-Н2)

Алюмінієві поперечні багажні дуги на дах, 4шт (H1-Н2)

Такелажні петлі на стінах (4 на кожній стороні на 2 рівнях)

Розетка на 12V на задній лівій стійці

МЕДІА

Індукційна зарядка телефону + Мультимедійна система MediaNav Evo з навігацією

Ліва та права задні бокові панелі з фікс склом +  Ліві та праві зсувні двері з фікс склом

Ліва та права задні бокові панелі з фікс склом +  Ліві та праві зсув двері зі склом, що відкр-ся

Задні розпашні незасклені двері, що відкриваються на 270° (недоступно для L1)

Обігрів заднього скла + Задні розпашні засклені двері, що відкриваються на 270° (недоступно для L1)

СИДІННЯ

Ліва та права задні бокові панелі з фіксованим склом + Ліва середня частина кузова з фіксованим склом + Праві зсувні 

двері з фіксованим склом

Ліва та права задні бокові панелі з фіксованим склом + Ліва середня частина кузова зі склом, що відкривається + Праві 

зсувні двері з фіксованим склом

Ліва та права задні бокові панелі з фіксованим склом + Ліва середня частина кузова зі склом, що відкривається + Праві 

зсувні двері зі склом, що відкривається

Аудіопідготовка: 2 дин-ки, живл-ня радіо на пан прилад, захист від частот перешкод, антена

Задній і передній парктронік (з двигуном 165к.с.)

Деревяний захист "Максі": стін та дверей фанерою - 5 мм на всю висоту + підлоги - вологостійкою ламінованою 

нековзкою фанерою 10 мм + колісних арок - фанерою 12 мм

Без бокового захисту стін і дверей

Захист стін та дверей вологостійкою фанерою 5 мм на пів висоти

Захист підлоги вологостійкою ламінованою нековзкою фанерою 10мм

Обшивка перегородки з боку кабіни (звуко та теплоізоляція, не доступно для подв кабіни)

Система контролю сліпих зон + камера заднього огляду із задн парктроніком (з двиг 165к.с.)

Система контролю сліпих зон + задній і передній парктронік (з двигуном 165к.с.)

С-ма контролю сліпих зон + камера задн огляду + задн і перед парктронік (з двиг 165к.с.)

Ліва середня частина кузова з фіксованим склом +  Праві зсувні двері з фіксованим склом

Ліва середня частина кузова зі склом, що відкр-ся + Праві зсув двері з фіксованим склом

Ліва середня частина кузова зі склом, що відкр-ся + Праві зсув двері зі склом, що відкр-ся

Тягово-зчіпний пристрій (фаркоп)

Індукційна зарядка телефону + Аудіосистема Radio Connect R&Go

Алюмінієвий багажник на дах (H1-Н2)

Драбина задніх дверей для доступу до багажника даху (H1-Н2)

Додатковий третій ключ ідентичний першому

Висувний ящик для рукавичок об'ємом 10,5л

Паливний бак 105л

ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ

Задня підніжка

Імпульсний електросклопідіймач з боку водія

Електродзеркала заднього огляду з обігрівом на довгому кронштейні

Попільничка + прикурювач

Круїз-контроль

Камера заднього огляду

Камера заднього огляду + Задній парктронік (з двигуном 165к.с.)

Механічний замок підвищеної безпеки (зсувні + задні двері)

Ключ з 2-ма кнопками + брелок з функцією "Вільні руки" - безключове відмикання дверей кабіни та бокових зсувних 

дверей

Центральний замок SUPERLOCK: при подвійному натисканні на кнопку замикання, автомобіль не відкривається 

зсередини, у випадку розбиття скла та спроб відкрити двері зсередини

Обігрів заднього скла + Задні розпашні засклені двері, що відкриваються на 180 °

Кондиціонер салону

Відбір потужності двигуна для живлення додаткового обладнання + Електропроводка для дод.обладнання 

(несумісно з кондиціонером для передн. приводу з двигуном 125 к.с)

Блокування заднього диференціалу

Камера заднього огляду + задній і передній парктронік (з двигуном 165к.с.)

Ключ с 3-ма кнопками: замикання / відмикання дверей на вибір (не доступно для подвійної кабіни)

Сигналізація з датчиками периметру та об'єму, включно з капотом

Задній парктронік (з двигуном 165к.с.)

Дзеркало огляду сліпої зони з боку пасажира

Ліві суцільнометалеві зсувні двері

Додаткова картографія

Протитуманні фари

Праві зсувні двері з фіксованим склом

Праві зсувні двері зі склом, що відкривається

Ліві та праві зсувні двері з фіксованим склом

Аудіосистема Radio Connect R&Go: радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX

Мультимедійна система MediaNav Evo з сенсорним екраном 7”: радіо, навігація, картографія України, з підтримкою 

технологій реплікації смартфона**

Задні розпашні засклені двері, що відкриваються на 270° (недоступно для L1)

Металева перегородка з вікном та металевою решіткою на вікні

Металева гратчаста перегородка 1\3

ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК

Задні розпашні засклені двері, що відкриваються на 180° 

LED світильники (замінюють стандартне освітлення)
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Подвійне пасажирське сидіння, спинка центрального складається в поворотний столик

Подвійне пасажирське сидіння, спинка центрального складається в поворотний столик + закрита ніша під сидінням 

для розміщення вантажу

Підігрів сидіння водія і пасажира + Одинарне сидіння пасажира з регулюванням по довжині\ нахилу спинки\з 

підлокітником

Підігрів сидіння водія

Тканинна оббивка сидінь Kompo (чорний і темний карбон). (Не доступно для подвійної кабіни)

Оббивка сидінь з штучної шкіри (чорний колір). (Доступно з одинарними пасажирськими сидіннями та подвійним 

сидінням з поворотним столиком без ніші. Не доступно з боковими подушками безпеки та сидінням водія на підвісці)

Регулювання поперекової зони сидіння водія

Сидіння водія підвищеного комфорту на підвісці: регулювання висоти і довжини\нахилу спинки\жорсткості 

амортизації + Підлокітник

Одинарне сидіння пасажира з регулюванням по довжині, нахилу спинки, підлокітником

Одинарне сидіння пасажира з регулюванням по довжині\нахилу спинки\з підлокітником\ поперековим регулюванням

ДИЗАЙН

Хромоване оздоблення Інтер'єру (повітроводи, важіль КПП)

Хромоване оздоблення Екстер'єру (решітка радіатора)

Хромоване оздоблення Інтер'єру та Екстер'єру

Повнорозмірні ковпаки коліс Maxi

Фарба металік

Подовжена гарантія 5 років або 200 000 км ⁴

Підігрів сидіння водія і пасажира + Одинарне сидіння пасажира з регулюванням по довжині\ нахилу спинки\з 

підлокітником\поперековим регулюванням

• - стандартне обладнання; o - обладнання замовляється як опція; - обладнання не пропонується

"Сервісний контракт 5"⁵

СЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ

"Сервісний контракт 3"⁵

ГАРАНТІЯ

Подовжена гарантія 3 роки  або 150 000 км ⁴

Подовжена гарантія 3 роки  або 200 000 км ⁴

Подовжена гарантія 4 роки  або 200 000 км ⁴



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.

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

При наявності в автомобілі вікон розташованих з обох боків вантажного відсіку фургону, або з одного боку - в зсувних дверях, а з 
іншого - в боковій панелі вантажного відсіку фургону, автомобіль оформлюється на митниці як «вантажно-пасажирський» (код товару 
8703). В інших випадках, автомобіль офрмлюється як вантажний (8704).

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 автомобілів 2020 та 2021 років виробництва 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 01.04.2021 на версію Renault New Master Chassis 125 л.с., L2H1, пер.привод 3,5т, МКП-6 
(мається на увазі рекомендована клієнтська вартість автомобіля 2020 р.в. зі знижкою за кредитною програмою Renault Бонус).

** За умови наявності відповідного функціоналу/додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» на відповідає за доступність та можливість 
функціонування відповідних функцій/додатків смартфону в Україні.

www.renault.ua

Кредитна пропозиція діє з 01.04.2021 до 30.04.2021.

Прайс-лист діє станом на 01.04.2021  року.




