
RENAULT EXPRESS
завжди є місце для більшого

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ¹

EXPRESS (5-місний)
 Вартість, 

грн. з ПДВ¹
Renault  Бонус²

Комплектація Версія Потужність Еко стандарт
Коробка 
передач

Привод

Бензин 1.6 110 к.с. Євро-5 МКП-5 Передній 627 700 587 700

Дизель 1.5 95 к.с. Євро-5 МКП-6 Передній 683 800 643 800
Бензин 1.6 110 к.с. Євро-5 МКП-5 Передній 653 600 613 600

Дизель 1.5 95 к.с. Євро-5 МКП-6 Передній 709 600 669 600

Кредитна програма "Renault Бонус" ² :

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ ZEN INTENSE
БЕЗПЕКА
Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах Б Б

Б Б

Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV Б Б
Фронтальна подушка безпеки водія Б Б
Фронтальна подушка безпеки пасажира з функцією деактивації Б Б
Центральний замок з дистанційним керуванням Б Б
Ключ з 3-ма кнопками Б -
Ключ з 3-ма кнопками, що складається o Б
Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті водія та пасажира Б Б
Триточкові ремені безпеки 2-го ряду сидінь Б Б
Датчик паска безпеки водія Б Б
Повнорозмірне запасне колесо Б Б

Б Б

Б Б

Адаптація для поганих доріг: сталевий захист піддону картера двигуна, антигравійна 
обробка днища, захисні щитки на гальмівні диски, посилений захист від пилу та вологи

від 10982 грн/міс ²˙¹

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

Система курсової стійкості ESP + Система допомоги при старті на підйомі HAS + Система 
стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA

Вартість

(травень 2022 р. - останній місяць виробництва)

(травень 2022 р. - останній місяць виробництва)

ZEN

INTENSE

https://www.renault.ua/offers/save-buy-new-express.html?utm_source=nv_express_pricelist_from_jul_2021


ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ
Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря - -
Кондиціонер салону Б Б
Електросклопідіймачі для передніх дверей                                  Б Б
Імпульсний склопідйомник з боку водія *** Б
Електродзеркала заднього огляду з обігрівом Б Б
Круїз-контроль Б Б
Протитуманні фари *** Б
Датчик світла (автоматичне увімкнення ближнього світла при настанні сутінок) Б Б
Датчик світла та дощу (автоматичне увімк. ближнього світла та склоочисників) o Б
Полиця для речей над вітровим склом Б Б
Тканинна багажна поличка Б Б
Регулювання керма за висотою Б Б
Шкіряне кермо o Б
Закритий ящик для рукавичок Б Б
Аудіопідготовка: 2 динаміка, живлення радіо та динаміків, антена - -
Аудіосистема Radio Connect R&Go: 4 динаміки, радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX Б Б
Додаткова розетка 12В зверху в ніші біля водія + 3 USB Б -

o Б
Еко-режим Б Б
Бортовий комп'ютер Б Б
Повітроводи для 2-го ряду сидінь Б Б
Засклені ліві зсувні двері з кватиркою Б Б
Засклені праві зсувні двері з кватиркою Б Б
Задні засклені двері, що відкриваються на 180° з обігрівом та склоочисником Б Б
Ніші для зберігання речей в зсувних дверях o Б
Такелажні петлі на підлозі (4 шт) Б Б
Максимальний пластиковий бічний захист багажного відділення Б Б
Килимок поліуретановий у вантажному відсіку o Б
Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води (дизельний двигун) Б Б
Протисажний фільтр вихлопної системи (дизельний двигун) Б Б

СИДІННЯ
Стандартне сидіння водія Б -
Сидіння водія з регулюванням за висотою o Б
Підлокітник сидіння водія *** Б
Стандартне сидіння пасажира Б Б

Б Б

Три підголівники 2-го ряду сидінь Б Б
Кишені на спинці передніх сидінь Б Б
Відкидник столик на спинці передніх сидінь o Б
Задній ряд сидінь з кріпленням ISOFIX Б Б
Оббивка сидінь INTI: тканина і штучна шкіра - -
Оббивка сидінь CHIKU: тканина і штучна шкіра Б Б

ДИЗАЙН
Передній та задній бампери пофарбовані в колір кузова Б Б
Ручки дверей та дзеркала пофарбовані в колір кузова Б Б
Чорна блискуча планка з логотипом на решітці радіатора Б Б
Решітка радіатора з хромованими вставками - Б
Сріблясті захисні накладки на нижній частині переднього та заднього бамперів Б Б
Захисні бокові молдинги чорного кольору Б Б
Багажні леєри на даху o Б
Кольорова гамма інтер'єру Чорний Титан Б Б
Cталеві диски 15" (розмір шин: 185/65 R15) Б -
Легкосплавні диски 15" PURNA *** Б
Повнорозмірні ковпаки коліс KIJARO Б -

Тримісне сидіння другого ряду: спинки складаються 1/3-2/3, а сидіння складаються до 
першого ряду, збільшуючи багажне відділення

Дві додаткові розетки 12В: зверху в ніші біля водія і ззаду центральної консолі + 3 USB



ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ МОДЕЛІ ZEN INTENSE
БЕЗПЕКА
Фронтальна подушка безпеки пасажира з функцією деактивації Б Б
Передні бічні подушки безпеки і бічні шторки безпеки 7 078 7 078
Ключ з 3-ма кнопками, що складається 577 Б
Датчик паска безпеки водія та пасажира 385 385
Підготовка електропроводки для встановлення незаводської сигналізації 577 577

ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ

10 195 10 195

Задній парктронік 3 924 3 924
Задній і передній парктронік 7 078 7 078
Система контролю сліпих зон (замовляється з парктроніком) 2 731 2 731

7 078 7 078

9 810 9 810

7 463 7 463

Круїз-контроль Б Б
Датчик світла Б Б
Датчик світла та дощу 1 577 Б
Шкіряне кермо 3 924 Б
Система моніторингу тиску в шинах 2 347 2 347
Попільничка + прикурювач 385 385
Сітка для утримання багажу за 2-им рядом сидінь 4 193 4 193
Килимок поліуретановий у вантажному відсіку 3 155 Б
Ніші для зберігання речей в зсувних дверях 1 000 Б

МЕДІА
Б Б

9 810 9 810

2 розетки 12В: зверху в ніші біля водія і ззаду центральної консолі + 3 USB 769 Б
3 розетки 12В: 2 в салоні, 1 у вантажному відсіку та 3 роз'єми USB 1 193 1 193

СИДІННЯ
Сидіння водія з регулюванням за висотою 2 154 Б

4 309 -

*** 3 539

1 385 Б

Б Б

ДИЗАЙН
Пакет "Дизайн Плюс": Легкосплавні диски 15" PURNA + Протитуманні фари 12 157 Б
Легкосплавні диски 16" HIDENA - 10 195
Багажні леєри на даху 5 694 Б
Фарба металік 11 772 11 772

ГАРАНТІЯ
Гарантія 3 роки або 100 000 км Б Б
Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км ³ 10 618 10 618
Подовжена гарантія 3 роки або 200 000 км ³ 20 312 20 312
Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км ³ 12 926 12 926
Подовжена гарантія 4 роки або 200 000 км ³ 24 929 24 929
Подовжена гарантія 5 років або 150 000 км ³ 18 466 18 466
Подовжена гарантія 5 років або 200 000 км ³ 29 545 29 545

Тримісне сидіння другого ряду: спинки складаються 1/3, 2/3, а сидіння складаються до 
першого ряду, збільшуючи багажне відділення

Пакет "Бездоріжжя": Система для поганих доріг Extended Grip 
+ Всесезонні шини M+S+3PMSF

Пакет "Оглядовість1": Камера заднього огляду з заднім парктроніком (замовляється з 
EasyLink або з дзеркалом з монітором)

Пакет "Оглядовість2": Камера заднього огляду з заднім та переднім парктроніком 
(замовляється з EasyLink або з дзеркалом з монітором)

Мультимедійна система EASY LINK з ємнісним сенсорним екраном 8": 6 динаміків, радіо, 
Bluetooth, USB, Eco-водіння, підтримка технологій реплікації смартфону**

Пакет "Комфорт": Підлокітник сидіння водія + Підігрів передніх сидінь + Імпульсний 
склопідйомник водія (зам-ться з cидінням водія з рег-м за висотою)

Підігрів передніх сидінь
Відкидник столик на спинці передніх сидінь (замовляється з пакетом "Комфорт" і сидінням 
водія з регулюванням висоти)

Дзеркало з автозатемненням та монітором, на який виводиться зображення з камери 
(замовляється з пакетом "Оглядовість")

Аудіосистема Radio Connect R&Go: 4 динаміки, радіо, MP3, Bluetooth, USB, AUX



Б- стандартне обладнання; o - опція; - не пропонується, *** - опція в пакеті

Кредитна пропозиція діє з 09.09.2022 до 30.09.2022. Строк дії пропозиції може бути продовжено, інформація буде вказана сайті www.renault.ua.

 ³ 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.

Кредит розраховано від цін діючих станом на 09.09.2022 на версію Renault Express Zen бензин 1,6 (110 к.с.) Євро-5 МКП-5 (мається на увазі 
рекомендована клієнтська вартість автомобіля зі знижкою за кредитною програмою Renault Бонус).

Прайс-лист діє станом на 09.09.2022  року.

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 умови наявності відповідного функціоналу/додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» не 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 Бонус» від Renault Finance  для фізичних осіб. Під знижкою 40 000 грн. 
мається на увазі сума зменшення рекомендованої клієнтської вартості автомобіля до спеціальної ціни за умови придбання у кредит за 
програмою «Renault Бонус». Кредитні умови за програмою «Renault Бонус»: максимальний строк кредиту – 60  місяці, розмір першого внеску – 
від 30% до 50% (максимальний) від вартості автомобіля, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн., процентна ставка – 13,9 %  річних, комісія 
за видачу кредиту – 2,9 %, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. Реальна процентна ставка становить 
від 37,8 % річних (розрахована виходячи із строку кредитування 60 місяці за процентною ставкою 13,9 % річних, ануїтетний графік погашення, 
страхування КАСКО – 6,34 %, 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).  Кредит надається у відділеннях банку на всій території України за виключенням 
тимчасово окупованої території та зони ведення бойових дій. Не кредитуються області (якщо клієнт проживає та/або отримує дохід від бізнесу 
в цих областях): Сумську, Полтавську, Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, 
АРК. З метою отримання інформації щодо оформлення кредиту звертайтеся за телефонами гарячої лінії 0800305555 або на сайті банку 
www.credit-agricole.ua. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний № 149 у Державному реєстрі банків.  
Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування.  Детальні умови кредитування на сайті www.credit-agricole.ua.  Замовником 
реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Для отримання кредиту згідно з програмою «Renault Бонус»  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 СК «УНІКА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ 
№293760 від 21.05.2014 р.)

²˙¹ Щомісячний платіж розраховано за строком кредитування 60 місяці, розмір першого внеску – 30% від вартості автомобіля з урахуванням  
вартості страхування КАСКО 1-го року (розраховано за тарифом СК «ARX» - КАСКО 6,66%, 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 «УНІКА» – 4,99% від суми кредиту.  СК «УНІКА»: Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293990 від 
07.08.2014 р., Ліцензія Держфінпослуг серія АЕ №293760 від 21.05.2014 р.).


