RENAULT DUSTER
нестримний. надійний. твій

Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ ¹
Бензин 1,6 (115 к.с.) Євро-5 4х2 МКП-5
(механічна 5-ступенева)
Бензин 1,6 (115 к.с.) Євро-5 4х4 МКП-6
(механічна 6-ступенева)

ZEN
Ціна

652 800

Renault Бонус²

612 800

Ціна

734 600

Renault Бонус²

694 600

Кредитна програма "Renault Бонус" ²

від 11659 грн/міс ²˙¹

Комплектації

ZEN

БЕЗПЕКА
Передні подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення)

Б

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

Б

ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі) (для версій з переднім /
повним приводом)

Б/-

HDC (система контролю руху при спуску) (для версій з переднім / повним приводом)

-/Б

ABS (антиблокувальна система гальм)

Б

EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль)

Б

TPMS (система моніторингу тиску в шинах)

Б

LED денні ходові вогні

Б

Повторювачі сигналів поворотів

Б

Передні протитуманні ліхтарі

Б

Датчик світла

Б

Ліхтар заднього ходу

Б

Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення

Б

Три задніх з'ємних підголівника

Б

Передні ремені безпеки, що не регулються за висотою

Б

Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь

Б

Нагадування про непристебнуті ремені безпеки переднього пасажира

Б

Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX

Б

Пластиковий захист двигуна для версій 4х2 / Сталевий захист картера двигуна для версій 4х4

Б

Захист від пилу

Б

Захист від бруду

Б

Антигравійний захист

Б

Повнорозмірне запасне колесо

Б

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

Б

УПРАВЛІННЯ
Індикатор перемикання передач

Б

Бортовий комп'ютер

Б

Круїз-контроль + обмежувач швидкості

Б

Режим ECO водіння

Б

КОМФОРТ
Центральний замок

Б

Ключ з дистанційним керуванням

Б

Карта-ключ "вільні руки" (потребує замовлення сидіння водія з регулюванням за висотою, підлокітником
та поперековою підтримкою)
Кондиціонер
Клімат-контроль

6 263
Б
8 324

Повітроводи для заднього ряду сидінь

Б

Задній парктронік

Б

Камера заднього огляду (потребує замовлення заднього парктроніка)

6 263

Передні електросклопідйомники

-

Передні електросклопідйомники + імпульсний з боку водія

Б

Задні електросклопідйомники

Б

Зовнішні дзеркала заднього огляду з механічним регулюванням із салону та датчиком зовнішньої
температури

-

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрoрегулюванням, обігрівом та датчиком зовнішньої
температури

Б

Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною

Б

Оздоблення керма "Soft Feel"

Б

Сидіння водія, що регулюється за висотою
Сидіння водія з регулюванням за висотою, підлокітником та поперековою підтримкою
Спинки заднього ряду сидінь, що складаються в пропорціі 1/3 та 2/3
Підігрів передніх сидінь
Обігрів заднього скла
Пакет "Комфорт" (Сидіння водія з регулюванням за висотою, підлокітником та поперековою підтримкою,
клімат-контроль, підігрів передніх сидінь)

Б
3 330
Б
4 162
Б
15 856

МУЛЬТИМЕДІА
Магнітола (4 динаміки, USB, Bluetooth, AUX, управління на кермовій колонці)

-

Мультимедійна система:
- 8" сенсорний екран
- USB, Bluetooth
- підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ Auto**
- радіо, медіа
- телефон з гучним зв'язком
- 4 динаміки
- денний та нічний режими
- управління на кермовій колонці
- налаштування автомобіля
- система ECO моніторинга, оцінювання та рекомендацій
- монітор 4х4 з компасом, креноміром та висотоміром (тільки для версій 4х4)

Б

Мультимедійно-навігаційна система:
- 8" сенсорний екран
- USB, Bluetooth
- бездротова підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ Auto**
- радіо, медіа
- телефон з гучним зв'язком
- 6 динаміків
- управління на кермовій колонці
- денний та нічний режими
- налаштування автомобіля
- мапа України
- система ECO моніторинга, оцінювання та рекомендацій
- монітор 4х4 з компасом, креноміром та висотоміром (тільки для версій 4х4)

8 324

ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
Оздоблення салону Life (чорно-сіра панель)

-

Оздоблення салону Zen (чорна панель, хромовані елементи)

Б

Тканинна оббивка сидінь Comfort

Б

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
Чорні поздовжні леєри з надписом DUSTER

Б

Корпуса зовнішніх дзеркал заднього огляду матового чорного кольору

-

Світло-сріблясті корпуса зовнішніх дзеркал заднього огляду

Б

Стандартне тонування вікон

Б

Чорна нижня захисна накладка на передній та задній бампер

Б

16" сталеві диски FIDJI (розмір шин 215/65 R16)

Б

16" легкосплавні диски ORAGA (розмір шин 215/65 R16)
Лакова фарба "Білий лід"
Фарба металік

8 324
Б
14 151

ГАРАНТІЯ
Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу

Б

Подовжена гарантія 3 роки або 150 000 км ³ пробігу

16 173

Подовжена гарантія 4 роки або 150 000 км ³ пробігу

19 503

Прайс-лист діє станом на 07.01.2023 року.
*зовнішній вигляд автомобіля може відрізнятись від зображеного в цій рекламі, що може бути версією автомобіля для інших
ринків. Автомобіль на зображенні не обов'язково відповідає конкретним моделям, варіантам комплектації або пропозиціям.
Деякі зображені елементи можуть бути недоступні або доступні тільки в певній комплектації чи у якості аксесуарів.
**За умови наявності відповідного додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» на відповідає за доступність у смартфоні та
можливість функціонування відповідних додатків в Україні.
Apple Car Play є товарним знаком Apple Inc., що зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
Android є товарним знаком Google LLC.

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.
Б - стандартне обладнання; XXX грн - вартість опції обладнання; - обладнання не пропонується
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 – 14,9 % річних, комісія за видачу кредиту – 2,9 %, комісія за операції в
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 39 % річних (розрахована
виходячи із строку кредитування 60 місяці за процентною ставкою 14,9 % 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, Харківську, Луганську, Донецьку,
Дніпропетровську, 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 6,34%,
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.).
Кредит розраховано від цін діючих станом на 07.01.2023 на версію Renault Duster Zen Бензин 1,6 (115 л.с.) Євро-5 4х2 МКП-5
(мається на увазі рекомендована клієнтська вартість автомобіля зі знижкою за кредитною програмою Renault Бонус).
Пропозиція діє з 07.01.2023 до 31.01.2023. Строк дії пропозиції може бути продовжено, інформація буде вказана на сайті
www.renault.ua.
³ Під «Подовженою гарантією» мається на увазі 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 раніше);
Вартість подовженої гарантії сплачується в складі ціни за автомобіль і не може бути сплачена окремо.
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

