
SANDERO

DRIVE THE CHANGE



ГАРАНТІЯ
Ми впевнені в якості вироблених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на 

три роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

RENAULT ASSISTANCE
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах RENAULT 

Assistance. Наші двері відкриті 24 години на добу, 365 днів на рік.

Безкоштовний дзвінок в Україні: 0-800-500-149.

RENAULT FINANCE & RENAULT LEASING
Спеціальні програми RENAULT FINANCE і RENAULT LEASING допоможуть Вам 

сісти за кермо цього автомобіля вже зараз.

RENAULT SERVICE
Це професійний сервіс і уважне ставлення до кожного клієнта. Дилерська 

мережа Renault в Україні із більш ніж 40 дилерських центрів надає якісне 

обслуговування й послуги з ремонту Вашого автомобіля. Безпека, надійність і 

мобільність – основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

ХТО КРАЩЕ НІЖ RENAULT

ПОДБАЄ ПРО ВАШ RENAULT?

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
• В Україні: 0-800-500-351

• Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149

• Офіційний сайт: www.renault.ua



Наші стосунки з водіями та пасажирами ґрунтуються на простому 

принципі: щоб бути популярним, автомобіль має бути практичним, 

надійним, відповідати стилю життя та очікуванням кожного. Саме тому 

Renault пропонує широкий модельний ряд «автомобілів для життя». 

Від перших моделей часів післявоєнної Франції і до початку випуску 

електромобілів в майбутньому залишається незмінним наше прагнення 

зробити автомобіль і мобільність доступними кожному.

Сьогодні ми переконані, що інший світ можливий. Світ, де автомобіль 

не становить загрози оточуючому середовищу й поєднує такі поняття 

як мобільність, безпека та якість для всіх.

Ми втілюємо цю мрію щодня, пам’ятаючи, що пристрасть до автомобіля 

є і завжди залишатиметься нашим головним стимулом.

Ми прагнемо, щоб автомобіль отримав інше значення і зайняв нове

місце в житті кожної людини. Він має бути адаптованим до вимог 

суспільства і, в той же час, має завжди залишатися символом людсь-

кого прогресу.

Вже існуючі автомобілі та майбутні моделі Renault є фундаментом

наших прагнень: зробити мобільність доступною кожному.

RENAULT. DRIVE THE CHANGE.

ВЖЕ 113 РОКІВ МИ ТВЕРДО 
ВПЕВНЕНІ В ТОМУ, ЩО КРАЩИМ У 
СВОЄМУ ЧАСІ Є АВТОМОБІЛЬ, 
ЯКИЙ ВТІЛЮЄ ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПРОГРЕС, ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ТА Є ДЖЕРЕЛОМ НАТХНЕННЯ Й 
МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ КОЖНОГО.
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СТИЛЬ, ПРОСТІР 
І НАДІЙНІСТЬ НАРЕШТІ 
СТАЛИ ДОСТУПНИМИ
ОДНОЧАСНО…





ЛАСКАВО ПРОСИМО НА БОРТ



Sandero дійсно просторий. Троє дорослих людей вільно розміщаються 

на задньому сидінні, а багажне відділення здатне вмістити вантаж об’ємом 

320 літрів. При складеній спинці корисний об’єм збільшується 

до 1200 літрів!

Можливо, також, часткове складання спинки*. Родина й друзі завжди бажані 

на борту Sandero!

*залежно від версії



НАДІЙНІСТЬ І МІЦНІСТЬ

Стрімкі лінії й експресивний дизайн Sandero чудово поєднуються з відмінною надійністю автомобіля. За будь-яких кліматичних умов, Ви можете бути впевнені в 

його стійкості. Перевірені дорогами й часом, шановані за витривалість і якість, бензинові двигуни 1.4 MPI і 1.6 MPI демонструють помірні витрати на експлуатацію. 

В Sandero широко використовуються технології активної й пасивної безпеки. ABS разом із системою допомоги при екстреному гальмуванні AFU гарантують 

скорочений гальмовий шлях і виняткову стабільність при гальмуванні. Тепер для Renault Sandero доступна автоматична коробка передач, яка пілаштовується під 

манеру їзди водія для ще більшого задоволення від водіння.

ПРІОРИТЕТ – ВАША БЕЗПЕКА



Sandero з додатковим газобалонним обладнанням (ГБО) значно зменшує шкідливі викиди в атмосферу та витрати власника на паливо,

при цьому, двигун Sandero з ГБО гарантує таку ж ефективність та задоволення від керування, як і звичайний двигун внутрішнього згорання.

Крім того, наявність ГБО збільшує ресурс двигуна та автономність пробігу на одному заправленні.

Оцініть нові переваги Sandero з ГБО:

• ГБО (пропан-бутан) четвертого покоління від провідного світового виробника ГБО

• встановлення ГБО серійно на заводі-виробнику автомобілів з дотриманням усіх технологічних вимог та ретельним контролем якості 

• збереження гарантії виробника на Sandero з ГБО – 3 роки або 100 000 км.

• додаткова технічна адаптація Sandero для експлуатації з ГБО та спеціально розроблена сервісна програма для ГБО

• збереження корисного простору багажного відділення за рахунок встановлення газового балону на місці розташування запасного колеса

Перелік дилерських центрів, які мають в наявності автомобілі з ГБО, уточнюйте за телефоном гарячої лінії 0 800 500 351 або на сайті www.renault.ua

 заправний  пристрій

 резервуар для газу

 клапан безпеки

 трубка подачі газу

 перемикач типу палива газ / бензин

 редуктор тиску

 електропроводка

 форсунки упорскування газу

 форсунки упорскування бензину

 блок керування системою упорскування газу

 блок керування системою упорскування бензину

НОВИНКА 
RENAULT SANDERO З ГБО ВІД ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА
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1. С-ПОДІБНИЙ ФАРКОП
Розроблений для інтенсивного використання.

Легко монтується й зберігає естетичний вигляд 

автомобіля.

2. БАГАЖНА СІТКА
Надійно втримує закріплений багаж під час руху 

автомобіля протягом усієї поїздки. Кріпиться 

за спеціально передбачені на кузові скоби.

3. ДИТЯЧЕ КРІСЛО DUO PLUS 
Модель Duo plus ISOFIX розроблена для 

дітей від 9-ти місяців до 4-х років.

Ремені крісла забезпечують надійну фіксацію.

4. ПРИСТРІЙ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТА 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВЕЛОСИПЕДІВ

Дозволяє перевозити 3 велосипеда (до 45 кг).

5-6. КОМПЛЕКТ ПОЗАШЛЯХОВИКА
Складається з накладок на передній і задній 

бампери, накладки + решітки на протитуманні 

фари, а також на пороги. На вибір: сріблястий 

і чорний кольори, або в тон кузова.

7. ПОПЕРЕЧНІ ЛЕЄРИ
Сталеві багажні леєри легко встановлювати, 

а також кріпити на них додаткові аксесуари: 

тримачі лиж, велосипедів або багажного боксу.

8. ПЕРЕДНІЙ ПІДЛОКІТНИК
Має регулювання нахилу, а також 

оснащений внутрішнім відділенням.

9. АЕРОДИНАМІЧНИЙ СПОЙЛЕР
Спойлер SPORT покликаний додати родзинку 

спортивної експресії у вигляд SANDERO.

10. КОМПЛЕКТ КИЛИМКІВ MADRIGAL
Складається з чотирьох килимків, 

виготовлених з високоякісного велюру. 

Ідеально співпадають з геометрією підлоги.

108

АКСЕСУАРИ

1 3

2 4
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ГАБАРИТИ

Габарити
Об'єм багажника, л 320

При складених задніх 

сидіннях, л
1200

Габарити, мм
А 2588

В 4020

C 781

D 651

Е 1480

F 1469

G 1746/1990

H 1534

K (під навантаженням) 155

L 145

M 1414

M1 1425

N 1338

N1 1400

P1 892

P2 878

Y2 1006

Z1 818

КОЛЬОРИ КУЗОВА

369 БІЛИЙ

* Кольори кузова доступні тільки для автомобілів румунського виробництва

D69 СІРИЙ «ПЛАТИНА»* KNA СІРИЙ «КОМЕТА»СИНІЙ NAVY D42*

МЕТАЛІКЛАК

21D ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ* RNF СИНІЙ «МІНЕРАЛ» 21В ЧЕРВОНИЙ 76В ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ*

KNM СІРИЙ «БАЗАЛЬТ» 676 ЧОРНА ПЕРЛИНА



AMBIENCE (тільки для румунського виробництва)
= BASE +

• Гідропідсилювач

• Передні електросклопідіймачі

•  Ста леві диски R15 з повно роз мір-

ни ми декоративними ков па ка ми

• Оббивка сидінь Plizz

• Центральний замок

• Два задні підголівники

•  Регулювання рульової колонки 

за висотою

ОПЦІЇ

•  Пакет: ABS + фронтальна подушка 

безпеки переднього пасажира

• Кондиціонер

• Протитуманні фари

• Радіо CD/MP3

• Фарба металік

• Легкосплавні диски 15"

 BASE

• Подушка безпеки водія

 • Захист картера двигуна 

та гальмових дисків

• Іммобілайзер 

• Обігрів заднього скла + склоочисник

• Оббивка сидінь Ducas

• Сталеві диски R14 / Сталеві 

диски R15 (для версій з ГБО)

• Бампери в тон кузова

ОПЦІЇ

• Фарба металік
• 3 задні підголівники*
• Гідропідсилювач керма**

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ

* Доступно тільки для автомобілів румунського виробництва ** Доступно тільки для автомобілів російского виробництва



LAUREATE

= AMBIENCE +

• Кондиціонер

• Задні електросклопідіймачі

• Захисні бокові накладки в тон кузова

•  Зовнішні дзеркала з електроприводом 

в тон кузова

• Протитуманні фари

• Сталеві диски R15

•  Регулювання сидіння водія 

за висотою

• Підігрів передніх сидінь**

•  Бортовий комп'ютер

(не передбачений для версії з ГБО)

• Оббивка сидінь Pliss

•  Сидіння заднього ряду, 

що складаються, 1/3 – 2/3

ОПЦІЇ

• Легкосплавні диски 15”

• Фарба металік

•  Пакет: ABS + фронтальна подушка 

безпеки переднього пасажира

• Шкіряне оздоблення керма

• Радіо CD/MP3** Доступно тільки для автомобілів російского виробництва

AMBIENCE (тільки для російського виробництва)

= BASE +

• Гідропідсилювач

• Передні електросклопідіймачі

•  Ста леві диски R14* з повно роз мір-

ни ми декоративними ков па ка ми

• Оббивка сидінь Geneva

• Центральний замок

• Два задні підголівники

•  Регулювання рульової колонки 

за висотою

ОПЦІЇ

•  Пакет: ABS + фронтальна подушка 

безпеки переднього пасажира 

+ третій задній підголовник

• Кондиціонер

• Протитуманні фари

• Радіо CD/MP3

• Фарба металік



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Кількість місць 5
Двигун
Об’ємг двигуна, см3 1390 1598 1390 1598

Максимальна потужність, кВт (к.с., DIN) при частоті обертання колінчастого вала, об/хв 55 (75) / 5500 62 (84) / 5500 53 (72) / 5500 76 (103) / 5750

Тип палива бензин бензин / газ (пропан-бутан) бензин

Коробка передач
Тип, число передач переднього ходу МКП 5 АКП 4

Колеса й шини
Шини передні/задні 185/70 R 14 - 185/65 R 15

Експлуатаційні характеристики
Максимальна швидкість, км/год 162 175 161 175

Час розгону 0-100 км/год, с 13,0 11,5 13 11,7

Витрата палива (за нормами ЄС № 99/100, л/100 км*)
Міський цикл 9,4 10 11,4 (газ) 11,8

Заміський цикл 5,5 5,9 6,6 (газ) 6,7

Комбінований цикл 6,9 7,3 8,1 (газ) 8,4

Ємнісні характеристики й заправні ємності
Об’єм паливного бака, л

50
50 (для бензину) / 34 (для 

газу)
50

Маса (кг)
Маса спорядженого транспортного засобу 975 1048 1065 1090

Максимальна дозволена маса автомобіля із завантаженням 1470 1536 1470 1575

Загальна маса автомобіля із причепом 2300 2300 2350

Припустима маса причепа, обладнаного гальмами 1100 -** 1050

Припустима маса причепа, не обладнаного гальмами 525 -** 580

* Дані про витрату палива приведені згідно з Директивою ЄЕС 80/1268/CEE. Експлуатаційна витрата палива може відрізнятися залежно від різних умов.

** Увага! На версії з ГБО фаркоп не встановлюється. 



Місто Назва компанії  Адреса  Телефон 
Бровари “Автогарант АВІ“ вул. Металургів, 51 (044) 223-11-53

Горлівка “Скляр-Авто”  вул. Остапенка, 8-б (06242) 2-90-52

Дрогобич “Автоцентр” вул. Гайдамацька, 5-а (0324) 41-75-38

Маріуполь Філія “Компанія Алекс” пр-т Металургів, 133-в (0629) 41-87-82

Слов'янськ “Автоцентр Лімузин”  вул. Шевченка, 19 (06262) 3-40-64

Місто Назва компанії  Адреса  Телефон 
Біла Церква  “Європа Плюс” вул. Таращанська, 193 (0456) 34-30-10

Вінниця “Фаворит Авто Вінниця” вул. Келецька, 39-а (0432) 55-78-88

Дніпродзержинськ “Автодім МСС” пр-т Аношкіна, 1-б (0569) 55-08-01

Дніпропетровськ “РК-Дніпро” смт Ювілейне, вул. Дружби, 3-а (056) 790-59-90

Дніпропетровськ “Сингл Мотор” Запорізьке шосе, 25-a (056) 790-37-57

Донецьк “Компанія Алекс” вул. Куйбишева, 97 (062) 203-77-55

Донецьк “Родно” пр-т Ілліча, 93 (062) 385-88-55

Запоріжжя  “Авто-Р” вул. Глісерна, 16 (061) 216-000-6

Івано-Франківськ “В.С.К.”  вул. Хриплинська, 5-а  (0432) 50-38-00

Київ “Авто-Мотив ЛТД” вул. М. Грінченка, 18 (044) 495-88-18

Київ  Автоторгівельна група ІТН вул. Артема, 60 (044) 484-32-11

Київ “Автоцентр Голосіївський” вул. Героїв Оборони, 4 (044) 277-70-77, 258-03-71

Київ  “Арма Моторс” вул. Нагірна, 47 (044) 490-23-00

Київ “Вестком” пр-т Московський, 8, корп. 1 (044) 207-77-27

Київ “Кий Авто Холдинг” Харківське шосе, 18 (044) 536-96-99

Кіровоград “Франк Моторс” вул. 50-річчя Жовтня, 17 (0522) 30-41-21

Кременчук “Соллі Плюс Кременчук” вул. Київська, 65-б (0536) 79-80-07

Кривий Ріг “Нара” пр-т Миру, 13-а (056) 462-26-22

Луганськ “ЛАКК” вул. Оборонна, 72-б (0642) 500-370

Луцьк “Луцьк-Експо” вул. Дубенська, 16 (0332) 74-69-11

Львів “Ю.Р.К.” вул. Б. Хмельницького, 228 (0322) 44-24-44

Миколаїв  “М Моторс” вул. Героїв Сталінграда, 105/1 (0512) 72-16-62

Мукачеве “Прем'єра Авто” вул. Автомобілістів, 3-б (03131) 3-13-34

Одеса “АВТО ГРУП +” пр-т Маршала Жукова, 6-а (048) 702-28-00, 737-33-22

Одеса “Адіс-Авто” вул. Артилерійська, 13 (048) 738-55-64

Полтава “Соллі Плюс Полтава” вул. Серьогіна, 4-а (0532) 68-00-28, 68-69-36

Рівне “Славекс Авто” вул. Пухова, 85 (0362) 69-05-12

Севастополь “Легапарк” Камишове шоссе, 2-в (0692) 93-70-07

Сімферополь “Автолідер М” вул. Київська, 187 (0652) 70-70-88

Суми “Автодім Пасаж” пр-т Курський, 135 (0542) 658-775

Тернопіль “ТЕРКО Авто Центр” с. Великі Гаї, вул. Об'їзна, 23-а (0352) 43-40-50

Харків “Атлант-М Юг” просп. Гагаріна, 185/1 (057) 766-17-66

Харків “Соллі Плюс” вул. Академіка Павлова, 323; вул. Клочковська, 99-а (057) 752-5-777, 766-44-88

Харків “ТРЕК” вул. Плеханівська, 39-а (057) 715-45-56

Херсон “Автоплаза Херсон” Бериславське шосе, 11 (0552) 32-26-14

Хмельницький “Фаворит Авто” Вінницьке шосе, 23  (0382) 717-517

Черкаси “Автогор” вул. Смілянська, 2 (0472) 37-21-37

Чернівці “Автоподіум” вул. Хотинська, 43 (0372) 90-74-40

Чернігів “АІС Чернігів” вул. Інструментальна, 2-а (0462) 65-25-25

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ RENAULT В УКРАЇНІ

АГЕНТИ RENAULT В УКРАЇНІ



SANDERO

Дана публікація містить найбільш точні відомості на день її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає 

за собою право вносити зміни в технічні характеристики й конструкцію описуваних і представлених автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про 

ці зміни в найкоротший термін доводиться до відомості офіційних представників групи Renault. У зв’язку з обмеженими можливостями друкарського процесу, 

відтворені в даному документі кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове 

відтворення даної публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.

Надруковано в листопаді 2011 року.
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100 000 км

www.renault.ua

Гаряча лінія: 0 800 500 351
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0 800 500 149


