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Віктор Пасічник
Генеральний директор 
групи компаній 
Автоград 

— Як і завжди, ми зосереджує-
мо всі свої зусилля на якісному вико-
нанні своїх зобов’язань та збережен-
ні стабільних взаємовідносин між 
компанією та нашими клієнтами.

Звичайно, 2015 рік був нелегким 
і багатим на різні події, реагувати на 
які ми повинні гідно та впевнено. Але 
саме в труднощах пізнається справ-
жній лідер, загартовується характер 
та розвивається не тільки людина, а 
й цілі компанії. Саме такі збережені 
позиції та нову якість сьогодні пропо-
нує група компаній Автоград.

У що ми віримо і що ми цінуємо?
У кожного з нас є своя шкала цін-

ностей і є те, у що ми віримо. Для 
того, щоб колектив міг успішно ви-
рішувати завдання протягом довго-
го часу, потрібно, щоб у членів такої 
команди були спільні принципи, цін-

Той факт, що 
з невеликого 

підприємства за 24 роки 
ми виросли в одну із 
провідних компаній в 
регіоні, є безперечним 
свідоцтвом життєвої сили 
переконань, на основі 
яких будується робота 
колективу Автограду

Олена Єфімчук
Фінансовий директор групи компаній Автоград

— За 2015 рік нами було продано понад 320 нових автомобілів у Рівнен-
ській та Волинській областях. Це майже третя частина від усіх продажів у 
регіоні. Такий результат дав нам можливість зайняти лідерські позиції.

Без сумніву, таких показників досягнуто завдяки ефективній роботі 
висококваліфікованої команди наших менеджерів, які кожного дня до-
помагають вам зробити правильний вибір. Професійні консультації, тест-
драйви, підбір автомобіля, який максимально буде відповідати вашим 
потребам, комплектація його додатковими опціями та аксесуарами, до-
помога у виборі вигідних умов страхування та кредитування, обмін авто-
мобіля на новий за програмою Trade-In – ось рецепт нашого успіху.

Разом з тим, за 2015 рік ми надали сервісне обслуговування більш ніж 
14000 автомобілів у Рівненській та 3000 у Волинській областях. Для такого 
результату у нас є все, у тому числі й сучасна матеріально-технічна база, но-
вітнє обладнання та спеціальний інструмент, широкий асортимент запчас-
тин, а також фахова, професійна команда сервісу.

Варто пам’ятати, що у нас ви можете вирішити практично всі питання, 
що стосуються вашого авто, а високі стандарти, лідерство та професіоналізм 
Автограду будуть і надалі вашими вірними автомобільними помічниками.

ності та компетенції, які вони поділя-
ють. Ми сповідуємо наступні цінності: 
професіоналізм, лідерство, клієнто-
орієнтованість, і вони є непорушними.

Той факт, що з невеликого під-
приємства за 24 роки ми виросли в 
одну із провідних компаній в регіо-
ні, є безперечним свідоцтвом життє-
вої сили переконань, на основі яких 
будується робота команди Автограду.

Яким чином наші нові клієнти 
стають постійними партнерами та 
друзями? Безумовно, це перетво-
рення залежить від багатьох факто-
рів. Але найбільш важливий із них 
– фактор сервісу. Вкладаючи час, 

сили, ресурси та бажання у підви-
щення рівня сервісу, ми робимо все 
для того, щоб наші клієнти стали на-
шими друзями.

Ми вдячні вам за те, що наша 
компанія росте і розвивається ра-
зом з вами, за те, що ви рекоменду-
єте нас партнерам та знайомим, за 
найбільшу цінність, яка може бути в 
будь-яких відносинах – вашу Довіру. 
Найвища оцінка для нас – ваше ба-
жання бути нашими постійними клі-
єнтами, партнерами та друзями.

Вам тільки залишилось зроби-
ти правильний вибір, а все інше – це 
наше завдання.
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Олег РОжкО 
Директор компанії «ВІК Партнер» 

— Шановні наші клієнти, партнери, колеги! Дякую вам за 
довіру і за те, що ви і надалі залишаєтесь з нами. Багато хто з 
вас за роки нашої спів праці стали не просто нашими клієнта-
ми, а друзями. І це один із найважливіших критеріїв оцінки на-
шої роботи. Ми відчуваємо себе справжніми сімейними лікаря-
ми, досконало знаючи автобіографію вашого транспортного за-
собу з дня, коли він став членом вашої родини. Разом з такими 
автомобільними брендами, як Renault та Nissan, що займають 
лідируючі позиції на ринку України, наша компанія також за-
ймає лідерські позиції у Рівненській області. Ми повністю впев-
нені в якості продукту, що пропонуємо для вас – як автомобілів, 
так і роботи СТО. Ми й надалі плануємо приємно дивувати вас 
різними акціями, пропозиціями та хорошим сервісом, адже хо-
роший сервіс – це непомітний сервіс. Бажаю всім у новому році 
сімейного благополуччя, фінансового достатку та мирного неба. 

Володимир чумакеВич
Директор компанії «Вік-Експо» 

— Вважаю, що наша компанія завжди була і залишається 
відвертим та чесним гравцем, основним критерієм успіху якої є 
рівень задоволення вас як клієнта. І з огляду на події, які оточу-
ють нас, ми не тільки зберегли лідерські позиції на Рівненщи-
ні, а й стали ще ближчими та кращими для вас. Ми гордимося 
вами – бо завдяки вам ми досягли цих успіхів, завдяки вам ми 
залишаємося лідерами.

Переконаний, що, завітавши до нашого автомобільного міс-
течка, ви зможете не тільки обрати необхідний автомобіль, ви-
рішити питання щодо ремонту чи заміни запчастин, а й зможете 
просто, цікаво та корисно провести власний час.

Варто пам’ятати, що наша мета – допомогти вам вийти на 
новий рівень особистої свободи та втілити мрії про якісний, 
комфортний автомобіль.

Нехай віра та надія в себе та свої сили надихає вас на здій-
снення найзаповітніших мрій, а ми і надалі будемо дарувати 
вам своє піклування та турботу.

ігор мазуРець 
Директор компанії «Луцьк-Експо» 

— За період роботи компанії «Луцьк-Експо» ми успішно зарекомендува-
ли себе як компанія, що динамічно розвивається і відповідно реагує на по-
треби клієнта та ринку.

На сьогоднішній день у нас ви можете обрати собі новий автомобіль се-
ред великого модельного ряду Renault, а також автомобіль з пробігом за 
програмою Тrade-in та отримати гарантію.

Також, пріоритетним напрямком нашої компанії є сервісне обслугову-
вання. Надійний колектив кваліфікованих механіків, значний досвід та 
вміння, які вони, зокрема, отримали в навчальних центрах Renault, забез-
печують високий професійний рівень нашого сервісу. Отже, ваш автомобіль 
буде відремонтований вчасно та якісно.

А такі нові послуги, як ремонт та діагностика ТНВД, ремонт та заміна 
форсунок, встановлення антигравійної накладки, санітарна обробка систем 
– неодмінно забезпечать довгі роки роботи для вашого авто.

Працівники нашого автоцентру завжди ввічливі й уважні, готові прокон-
сультувати та допомогти у всіх питаннях, пов’язаних з вашим автомобілем.

Довіряйте професіоналам нашої компанії, і ви отримаєте найкращий 
сервіс та емоції.
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Ось уже п'ять років   
Автоград безупинно під-
тверджує: незалежно 
від того, власником яко-
го автомобіля ви є, на 
нашій СТО вам допомо-
жуть вирішити будь-які 
питання. Адже ми ла-
годимо все – від ВАЗів, 
Нив та Lada до чесь-
ких Skoda, німецьких 
Mercedes, японських 
Honda, американських 
Ford та всіх інших.

Замовте кваліфікований огляд та 
вирішення проблем вашого автомобі-
ля у наших спеціально навчених 
фахівців. Ми швидко і якісно 
проведемо діагностику ав-
томобіля, підберемо ав-
тозапчастини, здійснимо 
необхідний ремонт на 
високотехнологічному 
обладнанні з програм-
ним забезпеченням. 

Серед послуг авто-
сервісу Бош у Рівному – 
регламентне обслугову-
вання автомобілів із 
заміною технічних рі-
дин та фільтруючих 
елементів, ременів, 

BOSCH Service – 
це універсальна сТО, яка може все!

свічок запалювання, охолоджуючої і 
гальмівної рідин, промивання інжекто-
ра та форсунок, комп'ютерна діагнос-
тика електронних блоків управління, 
перевірка та регулювання кута вста-
новлення світла фар та багато іншого. 

і пам’ятайте, що офіційний сервіс – 
це доступний сервіс!

автоград продовжує 
безупинно 

підтверджувати 
високий рівень сервісу!

21 - 22 жовтня 2015 р. відбулась 
всеукраїнська конференція керівників 

BOSCH Service у м. Львів 
Наша СТО BOSCH 
Service серед усіх 

номінантів отримала дві важливі від-
знаки! Наголошуємо — серед усіх СТО 
BOSCH Service по Україні, кількість 
яких налічує 84 станції!

Ми стали призерами у номіна-
ції «За успішний приклад організа-
ції станції BOSCH Service в комплек-
сі з оригінальними станціями автови-
робників».  А також отримали СЕРТИ-
ФІКАТ, який підтверджує відповідність 
нашої СТО критеріям сервіс-тесту (да-
ний тест перевіряє рівень дотримання 
стандартів з обслуговування автомобі-
лів клієнтів). Це важлива, велика пе-
ремога і безперечний доказ якості та 
кваліфікованості нашого сервісу.

користуйтесь послугами лідерів – 
і ваш автомобіль завжди 

буде в порядку!"
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Послуги сТО від  автограду
Автолюбителям властиво 
проявляти свої стиль та ін-
дивідуальність крізь при-
зму власного автомобіля. 
І Автоград завжди йде на-
зустріч клієнтам. Ми про-
понуємо цікаві можливості 
для автотюнінгу та нові по-
слуги СТО.

нова послуга 
від автограду – 

встановлення ГБО! 
У 2015 році Автоград запропону-

вав актуальну послугу – встановлення 
газобалонного обладнання у зв’язку 
з тим, що популярність заміни бензи-
ну альтернативним паливом постійно 
зростає. Деякі автомобілісти вже вста-
новили ГБО, дехто планує це зроби-
ти найближчим часом. Це пояснюєть-
ся, насамперед, значною економією на 
вартості газу, а стосовно звичайного 
палива – бензину, яка дозволяє еконо-
мити вдвічі більше.

Встановлюючи ГБО в автогра-

ді, клієнти отримують безперебій-
не функціонування авто, адже робо-
ти проводяться за допомогою сертифі-
кованого обладнання бюджетного, се-
реднього та преміум-класу від пере-
вірених виробників. Встановлення та 
налаштування газобалонного облад-
нання проводять кваліфіковані май-
стри, які пройшли спеціальну підго-
товку. І найголовніше – ми пропонує-
мо гарантію – 5 років!

Чому варто 
встановити ГБО?

1. екОнОміЯ на ПаЛьнОму. Га-
зове паливо суттєво дешевше бен-
зину. Незважаючи на те, що витра-
ти газу трохи вищі, ніж у  традицій-
ному паливі (приблизно на 10%), еко-
номія у коштах є значною. Особливо 
це відчутно, якщо ви часто користу-
єтесь автомобілем та їздите на вели-
кі відстані.

2. ПОкРаЩуЄТьсЯ РОБОТа дВиГу-
на 

3. зБеРіГаЄТе ВЛасне здОРОВ’Я 
(газ вважається найбільш чистим 

видом палива)

Обслуговування 
комерційних 
автомобілів

Автоград презентує широкий 
спектр послуг для власників комер-
ційних авто, а також великий асорти-
мент запасних частин та аксесуарів. 
Тож якщо ви власник комерційного 
автомобіля – ми чекаємо на вас та го-
тові запропонувати вигідні умови тех-
нічного обслуговування, купівлі за-
пчастин та встановлення додаткового 
обладнання.



антигравійний захист

Ми пропонуємо ефективний за-
хист лакофарбового покриття вашо-
го автомобіля — обклеювання анти-
гравійною плівкою. Як правило, такою 
плівкою обклеюють особливо уразли-
ві частини авто: передній бампер, ка-
пот, крила, оптику, зону під ручками, 
пороги, бічні дзеркала, тобто місця, 
де кількість влучень дорожнього сміт-
тя та дрібного гравію є максимальною. 
Антигравійна захисна плівка не вима-
гає спеціального догляду, вона легко 
миється і полірується.

Бічні пороги
Функція бічних порогів, або підні-

жок, – спрощення посадки-висадки 
водія та пасажирів і додатковий захист 
зовнішніх елементів кузова від певних 
видів пошкоджень. Пороги допомо-
жуть не лише підкреслити мужній ви-
гляд вашого автомобіля, а й полегшать 

процес встановлення багажника та до-
ступ до нього.

Опалювачі

Автоград разом з «Еберспехер 
Україна» пропонують клієнтам вста-
новлення автономних опалюва-
чів Eberspächer. Група компаній Ав-
тоград є офіційним представником 
компанії «Еберспехер Україна», до-
чірньої структури німецької компанії 
Eberspächer Climate Control Systems 
GmbH & Co. KG – світового лідера ви-
робництва вихлопних систем автомо-

білів, систем автономного підігріву та 
систем кондиціювання транспортних 
засобів. Сьогодні автономні опалювачі 
Eberspächer встановлюють на всі види 
транспортних засобів, у тому числі лег-
кові автомобілі, вантажівки, автобуси. 

Технічне 
обслуговування 

автомобілів 
преміум-класу 

Віднедавна власники автомобіля 
преміум-класу VW Touareg мають мож-
ливість здійснювати технічне обслуго-
вування та ремонт гарантійного авто-
мобіля, не виїжджаючи за межі Рівно-
го. Адже станція технічного обслугову-
вання автоцентру Volkswagen у Рівно-
му постійно поповнюється спеціаль-
ним обладнанням, зокрема у 2015 році 
на СТО з’явився спеціальний гідро
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Нещодавно Автоград 
запропонував нові мож-
ливості на своєму сай-
ті www.avtograd-rivne.
com, представляю-
чи для своїх клієнтів та 
партнерів швидкий по-
шук запасних частин.

скористатись онлайн-пошуком ду-
же просто: достатньо ввести назву або 
код запчастини. Таким чином, ви змо-
жете побачити в режимі онлайн акту-
альні залишки запчастин.

Заповнивши «кошик замовлень», 
ви маєте можливість легко відкоригу-
вати чи доповнити необхідні для вас 
позиції.

Підтвердивши реєстрацію та став-
ши нашим партнером, ви отримаєте 

ПОШук необхідних заПчасТин – ОнЛаЙн!

спеціальні ціни на запчастини.
Якщо ви не знайшли необхідної 

позиції та залишили замовлення – 

наші менеджери оперативно опрацю-
ють вашу заявку та нададуть вигідні 
пропозиції.
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Шановні 
клієнти!

Автоград нагадує про 
зручну форму запи-
су свого автомобіля 
на CТО з нашого сайту 
http://avtograd-rivne.
com/service

Ви зможете швидко, в будь-який 
зручний для вас час відправити за-
явку на обслуговування та вказати 
бажаний час заїду на сервіс – і наш 
консультант оперативно зателефо-
нує вам, щоб запропонувати опти-
мальний час заїзду.

стіл для виконання складних ре-
монтів. Відтак у сервісному центрі є 
повний комплект спеціального інстру-
менту і діагностичного устаткування 
для якісного обслуговування та ремон-
ту автомобілів преміум-класу.

Озонування

Упродовж зимового сезону конди-
ціонер не експлуатується, тому в сис-
темі кондиціонування накопичують-
ся пил і дрібне сміття, які стають при-
чиною виникнення неприємних запа-
хів, шкідливих бактерій і навіть сер-
йозних захворювань. Продезінфіку-
вати систему кондиціонування авто-
мобіля й видалити неприємні запахи, 
прілість та плісняву допоможе озо-
нування, спеціальна послуга від Ав-
тограду. Процедура озонування спа-
лює клітини вірусів і дрібні частин-
ки хімічних речовин у повітрі. Це до-
зволяє провести повну дезінфекцію і 

чистку, позбутися бруду, мікробів та 
неприємних запахів. Після обробки в 
салоні не залишається мокрих плям, 
розводів та інших неприємних слідів 
роботи.

 

Встановлення  
GPS-навігатора

GPS-моніторинг — зручний, на-
дійний і ефективний спосіб отриму-
вати актуальну інформацію про міс-
це перебування автомобіля в режи-
мі онлайн. Це система контролю та 
спостереження за будь-яким рухо-
мим об'єктом, яка визначає траєкто-
рію його шляху, показники швидкості, 
витрат палива тощо. Робота GPS-
навігатора побудована на основі сис-
тем супутникової навігації, обладнан-
ня і технологій мобільного зв'язку, об-
числювальної техніки та електронних 
карт, що дає можливість детально 

відстежити пересування транспорту у 
всіх куточках України та інших країн.

Ремонт стартерів 
і генераторів

Автомобіль неможливо завести, 
якщо виникає несправність старте-
ра чи генератора, адже вони безпосе-
редньо взаємодіють із двигуном авто-
мобіля і працюють на високих обертах. 
Тому так важливо якісно відремонту-
вати і встановити ці агрегати. Будь-яке 
відхилення у встановленні нового або 
відремонтованого стартера і генера-
тора веде до несправностей у процесі 
їх експлуатації. Майстри СТО Автогра-
ду усі роботи здійснюють на сучасному 
обладнанні за допомогою спеціальних 
інструментів. Висока кваліфікація на-
ших фахівців та дотримання всіх стан-
дартів обслуговування забезпечать 
якісний ремонт, відтак ваші стартер і 
генератор працюватимуть довго і без-
перебійно.



Перше, що спадає на 
думку водіям, які пла-
нують придбати авто з 
пробігом, – питання: чи 
можу я бути впевненим у 
справності та надійності 
такого транспортного за-
собу? Можете. Якщо ку-
пуєте авто в перевірено-
му місці. Там, де вам на-
дадуть повну інформа-
цію про технічний стан 
транспорту, а оформлен-
ня автівки буде абсолют-
но прозорим. 

Автоград має величезний досвід 
продажу нових автомобілів різних ма-
рок і репутацію стабільної, надійної, 
прогресивної компанії. Тому компа-
нія з 2014 року впевнено пропонує клі-
єнтам і якісні перевірені автомобілі з 
пробігом. 

чому клієнти обирають купівлю 
авто з пробігом саме в автограді?

1. Гарантія. Купуючи, авто клієнт 
може бути впевнений в його надійній 
експлуатації.

2. індивідуальний підхід. Консуль-
танти Автограду допоможуть підібрати 
той автомобіль, який максимально пі-
дійде конкретному запитові.

3. Якість автомобілів. Усі авто про-

автомобілі з пробігом в автограді 

Олександр ЛіЩук,
керівник відділу продажу 
автомобілів з пробігом

ходять перевірку на СТО, після якої ви-
дається заключення про стан автомо-
біля.

4. фінансова надійність. Клієнт не 
ризикує бути «кинутим» на гроші або 
придбати неякісний автомобіль.

5. Юридична прозорість. Покуп-
ка здійснюється офіційно, як при при-
дбанні нового авто.

Trade-In 
(обмін автомобіля 

з пробігом на новий)

Також в Автограді діє програма 
Trade-In, за умовами якої ви можете 
обміняти ваш автомобіль на новий з 
автосалону або на авто з пробігом, до-
плативши відповідну суму. Консуль-
танти Автограду постійно працюють з 
великою базою автомобілів з пробігом, 
які виставляють на продаж наші клієн-
ти, тому завжди запропонують варіант, 
який вас влаштує. Оглянути автомобілі 
з пробігом, які у даний момент фізично 
є на складі, ви можете на території Ав-
тограду на спеціальному майданчику. 

Перевагою послуги Trade-in є 
принцип «єдиного вікна», тобто по-
вний цикл послуг з купівлі-продажу 
автомобіля, який ви отримуєте в одно-
му автоцентрі. Вам не потрібно само-
стійно займатися продажем автомобі-
ля, витрачаючи при цьому багато часу 
та ризикуючи постраждати від шахра-
їв, які працюють на вторинному рин-
ку автомобілів. Для Trade-In в Авто-
граді обмежень щодо бренду автомобі-
ля, моделі чи країни-виробника немає. 
Також в індивідуальному порядку роз-

глядається і можливість продажу авто-
мобілів, яким більше 10 років. Послу-
га доступна як для фізичних, так і юри-
дичних осіб.

Відтепер в Автограді 
можна придбати 
й електромобілі 

з пробігом

До речі, з вересня 2015 року в Авто-
граді є можливість придбати й електро-
мобілі з невеликим пробігом! А саме – 
один з найпопулярніших та найдоступ-
ніших електромобілів – Nissan Leaf.

 Це дуже економічний автомобіль. 
Вам не треба буде купувати бензин, 
замінювати свічки, паливні  фільтри, а 
регулярні технічні огляди стануть зна-
чно рідшими і суттєво дешевшими. За-
рядити авто дуже легко – це можливо 
зі звичайної розетки або на деяких за-
правках ОККО та WOG. Одного заряду 
залежно від стилю керування та єм-
ності встановленої батареї вистачає 
на 120-250 км пробігу. Автомобіль має 
3-річну гарантію та додаткову 5-річну 
гарантію на електробатарею.

В Автограді ви можете записатися і 
на безкоштовний тест-драйв – спробу-
вати електромобіль на дорозі та пере-
конатися, наскільки це зручний, надій-
ний та легкий у керуванні автомобіль.
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У травні Автоград пре-
зентував для сво-
їх клієнтів новий сайт 
– zprobigom.com.ua. 
Інтернет-ресурс покли-
каний запропонувати 
якісні перевірені авто-
мобілі з пробігом, а одна 
з головних переваг при-
дбання – надання га-
рантії на автомобіль.

Як зазначив директор ТзОВ «Вік-
експо» Володимир чумакеВич, в 
Автограді покупка автомобіля з пробі-
гом нічим не відрізняється від покупки 
нового авто: 

«Ми пропонуємо високий сервіс 
та зручність – перевірена історія авто-
мобіля, діагностика автомобіля перед 
продажем на наших СТО, можливість 
продажу в кредит, страхування на міс-
ці. На всі автомобілі з пробігом нада-
ється гарантія – це підтверджує якість 
пропонованих авто. Також набирає по-
пулярності наша нова послуга – ви-
куп автомобіля з пробігом – це акту-
ально для тих клієнтів, які економлять 
свій час і прагнуть якомога швидше та 
вигідніше продати свій автомобіль та 
отримати гроші».

Варто зазначити, що компанія Ав-
тоград крім продажу автомобілів з про-
бігом пропонує програму Trade-In (об-
мін попереднього б/у автомобіля на 
новий з автосалону або ж на інший 
б/у автомобіль з доплатою). А також 
вже вказані вище послуги викупу авто, 
прийому авто на комісію та перевірку 
авто на СТО перед купівлею або про-
дажем.

Новий ресурс вражає своєю функ-
ціональністю, швидкістю та зручністю. 
Є можливість як ознайомитися з авто-
мобілями в наявності, так і перегляну-
ти характеристику та ціну, порівняти 
обрані моделі та розрахувати автомо-
біль у кредит.

на сайті zprobigom.com.ua працю-
ють зручні форми для отримання до-
даткової інформації, зокрема ви мо-
жете:

1. Оцінити вартість власного авто-
мобіля, клікнувши на «Оцінити мій ав-
томобіль»;

2. замовити необхідний вам авто-

новий сайт від автограду «zprobigom.com.ua»: 

якісно, зручно та з гарантією

Важливість реального пробігу «автомобілів з пробігом»
Компанія Автоград пропонує якісні перевірені автомобілі з пробігом. Од-

нією із головних переваг є надання гарантії на такі автомобілі. Також, звер-
таємо вашу увагу на те, що купівля автомобілів з пробігом в офіційного ди-
лера – це перш за все відповідальність за якість.

 Окрім того, що на наших СТО ви зможете пройти перевірку та обслугову-
вання, ми також надамо інформацію про фактичний пробіг автомобіля та до-
поможемо вам прийняти правильне рішення.

мобіль, навіть якщо його немає на сай-
ті. Менеджери в найкоротший термін 
підберуть пропозиції, які відповідають 
вашим очікуванням і навіть більше;

3. дізнатися про умови прода-
жу власного авто через сайт та живий 
майданчик на умовах комісії;

4. Розрахувати обране авто у кре-
дит за формою «Кредитний калькуля-
тор».

Окремої уваги заслуговує зручна 
мобільна версія сайту, яка стане в на-
годі тим, хто звик переглядати авто-
пропозиції з власного смартфону.

З представленими на сайті авто та-
кож можна познайомитись наживо на 
спеціальному майданчику у Рівному 
на Пухова, 85, отримати детальну кон-
сультацію та випробувати вподобаний 
автомобіль.

Автоград піклується про своїх клі-
єнтів на всіх етапах продажу і купів-
лі автомобіля – безпосередньо на міс-
ці ви зможете отримати також послуги 
страхування, кредитування, постанов-
ку і зняття автомобіля з обліку, вста-
новлення додаткового обладнання та 
багато іншого.
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У серпні 2015 року в 
Україні стартували про-
дажі стильного міського 
кросовера!

За іронією долі наймолодший член 
сімейства «п'ятисотих» одночасно є 
і найбільшим його представником. 
Успадкувавши сімейні риси – неповтор-
ний стиль, комфортабельність, відмінну 
комплектацію – FIAT 500Х отримав ши-
року гаму бензинових і дизельних сило-
вих агрегатів та можливість оснащення 
повнопривідною трансмісією.

Дизайн FIAT 500 і найсучасніші тех-
нології поєднані в новітньому FIAT 500X.

Для версії 500X пропонуються різ-
ні варіанти високоякісних бензинових 
і дизельних двигунів, які забезпечують 
баланс між потужністю, комфортом їзди 
і викидами CO2, а також можливість ви-

FIAT 500X
Ексклюзивний стиль та інновації 

Олександр ЛіЩук
керівник відділу продажу 
автомобілів FIAT

брати варіант приводу 4х2 або 4х4, щоб 
задовольнити потреби кожного водія.

500X – це також єдиний автомобіль 
у своєму класі, який пропонує три різ-
них типи коробки передач: 6-ступінчас-
та механічна, 6-ступінчаста автоматич-
на з подвійним зчепленням і ексклю-
зивна 9-ступінчаста автоматична ко-
робка передач.

ВиБіР Режиму ВОдіннЯ. Є мож-
ливість вибору трьох режимів водіння 
(автоматичний, спортивний, погана по-
года), щоб відповідати вашим потребам 

в різних умовах і забезпечити найкра-
щу їзду в будь-який час.

ПакеТ БезПеки. На FIAT 500X 
встановлено сучасне обладнання для 
забезпечення безпеки, як на автомобі-
лях високого класу.

даТчик кОнТРОЛЮ сЛіПиХ зОн. 
Ця інтелектуальна система поперед-
жає водія, коли він намагається зміни-
ти смугу в сліпій для автомобіля зоні.

аВаРіЙна ГаЛьміВна сисТема. 
Може передбачати можливі зіткнення 
і застосовує гальма, коли водій не ре-
агує.

камеРа задньОГО Виду. Забез-
печує більшу видимість при русі заднім 
ходом, показуючи зображення на екра-
ні системи Uconnect.
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іванна іВанОВа, 
керівник відділу продажу 

автомобілів ŠKODA

26 жовтня 2015 року 
відбулася українська 
прем'єра ŠKODA Superb 
нового покоління. 

Superb став новим проривом ŠKODA 
з точки зору технологій. Набір систем 
безпеки та додаткових опцій нового ав-
томобіля тепер ще ширший та різнома-
нітніший. Система запобігання повтор-
них зіткнень Multi-Collision Brake, яка 
є частиною системи Electronic Stability 
Control (ESC), входить у стандартну 
комплектацію. 

Завдяки новому асистентові Rear 
Traffic Alert, паркування автомобіля 
стає ще більш простим і комфортним. 
Також для моделі доступні такі сис-
теми, як асистент аварійної зупинки 
(Emergency Assist), функція розпізна-
вання втоми водія, електрон на система 
контролю тиску в шинах і безліч інших. 
Для п'ятої двері з електроприводом до-
ступна функція безконтактного відкри-
вання.

Інженери ŠKODA обладнали новий 
Superb найсучаснішими інтелектуаль-
ними технологіями безпеки, які будуть 
надавати водію допомогу в будь-яких 
дорожніх ситуаціях: підтримувати без-
печну дистанцію, залишатися на смузі 
або навіть здійснити аварійне гальму-

вання з метою запобігання можливого 
зіткнення.

Завдяки новим двигунам, знижен-
ню на 75 кг маси та поліпшеній аероди-
наміці, економія витрати палива у по-
рівнянні з попередньою моделлю ста-
новить 30%. Разом з тим, нові двигуни 
стали потужнішими на 20%.

Новий ŠKODA Superb оснащу-
ється бензиновими та дизельними 
двигунами нового покоління, які до-
зволяють насолоджуватися динамі-
кою автомобіля, відрізняються еко-
логічністю і розвивають потужність у 

новий Superb: 
найбільш вражаючий флагман 
в історії ŠKODA вже в Україні! 

діапазоні від 180 до 280 к.с.
Салон автомобіля тепер ще більш 

місткий і комфортний. Третє покоління 
моделі пропонує еталонний простір для 
ніг і над головою пасажирів, а також 
найоб'ємніший багажник у сегменті. 
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Євген заЯць, 
керівник відділу продажу 
автомобілів Nissan

В Україні Nissan Sentra 
доступний у п'яти комп-
лектаціях: Welcome, 
Comfort, Elegance, 
Elegance Plus Connect 
і Tekna.

На автомобілі встановлений акуму-
лятор великої ємності, що забезпечує 
впевнений пуск у морози. Комфорт і 
впевненість за кермом забезпечать пі-
дігрів передніх сидінь і бічних дзеркал, 

також посилена комфортна підвіска і 
значний дорожній просвіт у 155 мм.

Широкий перелік стандартного об-
ладнання включає такі опції: 2 фрон-
тальні подушки безпеки, передні та 
задні електросклопідіймачі, бортовий 
комп'ютер, кондиціонер, підігрів пере-
дніх сидінь, багатофункціональне кер-
мо і 4 динаміки аудіопідготовки, дзер-
кала заднього огляду з електроприво-
дом та підігрівом, 16" сталеві колісні 
диски. 

Як і всі моделі Nissan, новий 
Nissan Sentra обладнаний сучасними 
технологіями безпеки. Вже у стандарт-
ній комплектації покупцеві доступ-
ні електронна система курсової стій-
кості (ESP), антиблокувальна система 
гальм (ABS), електронна система роз-
поділу гальмівних зусиль (EBD) та ім-
мобілайзер.

Завдяки великій базі в 2 метри 70 
см і розумному компонуванню салону 
новий Nissan Sentra пропонує значно 
більшу відстань для ніг пасажирів дру-
гого ряду сидінь (680 мм), ніж більшість 
автомобілів бізнес-класу. На задньому 
сидінні можуть розміститися троє до-
рослих пасажирів, які не будуть відчу-
вати дискомфорту ні в плечах, ні в но-
гах.

Все це доступно без шкоди велико-
му багажному відділенню, об'єм якого 
становить рекордні 511 літрів – про-
стір, притаманний седанам D-класу 
і компактним позашляховикам. За-
дні сидіння, що складаються у пропо-
рції 60/40, забезпечують комфорт, яко-
му позаздрять хетчбеки та універсали.

Nissan Sentra комплектується су-
часним та економічним 117-сильним 
двигуном, який має відмінну паливну 
економічність як з механічною короб-
кою, так і з варіатором CVT. Показники 
витрати палива автомобіля становлять 
6,4 літра на 100 км у змішаному циклі 
незалежно від типу трансмісії.

новий Nissan Sentra 
повністю готовий до українських доріг 
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сергій ЛазаР, 
керівник відділу продажу 

автомобілів Renault

Captur – це нова тен-
денція міського авто-
мобіля: він об'єднує ха-
рактеристики яскравого 
позашляховика, функ-
ціонального мінівена і 
компактного та дина-
мічного хетчбека.

• Автомобіль здається одночасно 
великим, але не огрядним, а елегантні 
і плавні лінії натякають на просторий 
салон. Компактні форми, високий клі-
ренс, великі колеса і протектори до-
зволять легко переміщатися по місту й 
пишатися вашим автомобілем.

• 2-кольоровий спортивний ди-
зайн виділяє дах, стійки і дзеркала 
від решти кузова. Персоналізація під-
креслюється хромованими або кольо-
ровими окантовками решітки радіато-
ра, протитуманних фар, бічних протек-
торів, порога багажника.

• Просторий, яскравий інтер'єр, 
оригінальні колірні рішення й ергоно-
мічна панель приладів – Captur ство-
рений для вашої зручності.

• Стильний, ефектний і виразний 
– фари еліптичної форми підсилюють 
індивідуальність Captur. Нова іденти-
фікація Renault підкреслюється збіль-
шеною емблемою і структурною решіт-
кою радіатора.

у Renault Captur є все, щоб спокій-
но і впевнено досліджувати світ з ва-
шим автомобілем:

• Навігаційна система Media-NAV 
з вбудованим 7-дюймовим кольоро-
вим сенсорним дисплеєм, щоб слу-
хати музику, приймати дзвінки через 
Bluetooth, прокладати маршрути,

• Високопродуктивні двигуни,
• Знімні чохли сидінь, що миються
• Система допомоги при підйомі,
• Карта-ключ «вільні руки».
Captur в Україні буде оснаще-

но двома турбодвигунами з коробкою 
EDC: бензиновий 1,2 (115к.с.) та ди-
зельний 1,5 (90 к.с.). Великий і при 
цьому елегантний кузов, високий клі-
ренс (200 мм), просторий салон, висо-
ка посадка водія, великі колеса (16”, 
17”), великі бічні молдинги. 

Дизайн, функціональність і ком-
форт поєднуються з високим рівнем 
безпеки. Renault Captur має 5 зірок 
EuroNCAP. Renault Captur – це розум-
ний вибір, легкість управління і ком-
форт. Старт продажів в Україні очіку-
ється у першій половині 2016 року.

Зустрічайте в Україні нову модель 

Renault Captur!
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андрій нікіТін, 
керівник відділу продажу 
автомобілів Honda

Оновлений Honda CR-V 
ввібрав у себе бездо-
ганний стиль й керова-
ність від седана, міст-
кість та комфорт від мі-
нівена та прохідність 
від позашляховика. 

Стильний зовнішній вигляд онов-
леного кросовера підкреслюється но-
вою елегантною решіткою радіато-
ра та зміненими формами бампера та 
капота, але окремої уваги заслуговує 
нова оптика: ксенонові фари головно-
го світла та світлодіодні вогні денного 
світла.

Рельєфна штамповка бічної части-
ни, а також оригінальні 18-дюймові ко-
лісні диски з унікальним дизайном до-

дають спортивного та більш агресив-
ного зовнішнього вигляду автомобілю 
на дорозі. 

В усіх комплектаціях CR-V 2015 мо-
дельного ряду оснащується бензино-
вим двигуном з прямим впорскуван-
ням I-VTEC, об’ємом 2,4 л,  потужністю 
188 к.с. та  автоматичною трансмісією з 
варіатором (CVT). 

Крім того, саме для українського 
ринку був збільшений дорожній про-
світ на 15 мм, у порівнянні з попере-

дньою моделлю кросовера, додано 
функцію електрообігріву зони спокою 
склоочисників, а декоративні хромо-
вані накладки стали більш стійкими до 
особливостей місцевих погодних умов.  
До того ж, економічність для нашого 
ринку завжди була актуальним та ва-
гомим фактором при виборі автомобі-
ля, тож можливість використання па-
лива А-92 водії оцінять позитивно.  Се-
редні витрати бензину, заявлені ви-
робником, у змішаному циклі лише 7,9 
л/100 км.

Для українських покупців CR-V 
пропонується в 4-х комплектаціях: ба-
зова Elegance, Sport, Executive, та з 
найповнішим оснащенням – Premium. 

Honda CR-V: 
один із найпопулярніших 

кросоверів у світі
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Віталій БРечкО, 
керівник відділу продажу 

автомобілів Volkswagen

Volkswagen Touran тре-
тього покоління побу-
дований на інновацій-
ній модульній платфор-
мі MQB, що дозволило 
збільшити розміри ав-
томобіля, але при цьо-
му зробити його легшим 
за попередника на 62 
кілограми. Разом з тим 
інженери спромоглися 
вдосконалити аероди-
намічні показники, що 
у поєднанні з сучасни-
ми двигунами призвело 
до зменшення витрат 
пального на 19%.

Новинка оснащується численни-
ми технологічними рішеннями та ін-
новаціями Концерну Volkswagen і про-
понується у двох варіантах виконання: 
п`яти- та семимісному. Простір всере-
дині може бути налаштований відпо-
відно до ваших запитів за допомогою 
оновленої системи складних сидінь, 
кожне з яких має кріплення ISOFIX. 

Об'єм багажного відділення має 
безліч варіантів для трансформації – 
від 834 л до 1980 л для п'ятимісної вер-
сії. Семимісний Touran при встановле-
них трьох рядах сидінь має 137 л віль-
ного простору для багажу, який можна 
збільшити до максимальних 1857 лі-
трів.

Новий Touran третього поколін-

ня оснащується системою екстрено-
го гальмування в міських умовах City 
Emergency Braking, системою фрон-
тального контролю Front Assist та 
адаптивним круїз-контролем ACC, 
який здатен самостійно зупиняти ав-
томобіль до 0 км/год та рушати з міс-
ця для досягнення заданої швидкості. 
Про безпеку пасажирів також піклу-
ється система запобігання вторинним 
зіткненням Multi Collision Brake, а та-
кож функція моніторингу «сліпих зон» 
Side Assist. Автомобіль оснащується 
камерами кругового огляду 360° Area 
View та автоматичною системою ди-
намічного керування дальнім світлом 
Dynamic Light Assist.

Новий  Volkswagen Touran третьо-
го покоління представлений на укра-
їнському ринку в трьох традиційних 
комплектаціях – Trendline, Comfortline 
та Highline. Вже сьогодні клієнти ма-

ють можливість придбати версію з 
бензиновим двигуном 1,4 л TSI потуж-
ністю 150 к.с. із 6-ступінчастою меха-
нічною коробкою передач або 7-сту-
пінчастою автоматичною коробкою пе-
редач із подвійним зчепленням DSG.

Із січня 2016 року до офіційної ди-
лерської мережі Volkswagen в Украї-
ні надійдуть дизельні версії з двигу-
ном 2,0 л TDI на 110 к.с., які працюють 
у парі з 6-ступінчастою механічною ко-
робкою передач або 6-ступінчастою 
автоматичною коробкою передач із 
подвійним зчепленням DSG на вибір.

новий Touran: 
продаж в Україні розпочато
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FIAT 500: легенди 
повертаються… 

Найостанніший знаковий автомобіль FIAT 500 вра-
жає! FIAT 500 отримав новий інтер’єр та екстер’єр, 7 поду-
шок безпеки, онлайн-систему Uconnect, 6 стильових рішень 
екстер’єру для незліченних персоналізацій.

Італійцям вдалося досягти, мабуть, неможливого: вони 
зробили цей іміджевий автомобіль ще більш стильним. А 
стиль, як відомо, складається з деталей: зі зміненої решіт-
ки радіатора, світлодіодних ходових вогнів денного світла, 
лінзованної оптики та стильних задніх ліхтарів. Навіть кноп-
ки керування склопідйомниками стали більш елегантними, 
а оббивка салону набула особливого шарму.

На новому FIAT 500, крім його нової гальмівної системи 
(на версіях з двигунами 1.2), ви можете розраховувати на 
всі найкращі системи безпеки: 7 подушок безпеки, систе-
ма ABS + EBD, щоб ви не втратили контроль при різкій зу-
пинці, система ESC + Hill Holder, щоб утримувати ваш курс 
руху в надзвичайній ситуації і зробити рушання на підйо-

мі більш простим, система HBA, щоб раптове гальмування 
було більш ефективним, і пристрій Hazard Device, який від-
разу ж вмикає аварійні вогні, якщо ви змушені зупинити-
ся раптово. 

старт продажів 
оновленого Nissan Juke!

Nissan Juke, з'явившись на українському ринку, став осно-
воположником нового сегменту кросоверів B-класу.  Онов-
лення Nissan Juke стосується  зовнішнього вигляду автомобі-
ля: у дизайні передньої і задньої частин посилені преміальні 
та спортивні риси, також тепер пропонується програма завод-
ської персоналізації автомобіля.

Оновлений Nissan Juke оснащується комплексом систем 
активної безпеки Nissan Safety Shield, мультимедійною і наві-
гаційною системою Nissan Connect 2.0, оновленою аудіосис-
темою і поліпшеною системою Nissan Dynamic Control. Розмір 
багажного відділення збільшений на 40% (до 354 л) для версії 
з переднім приводом.

В Україні оновлений Nissan Juke доступний у 7 варіантах 
комплектацій. 

Nissan Juke чудово підійде покупцям, які хочуть надати 

своєму автомобілю ще більше індивідуальності. Завдяки па-
кетам персоналізації це досягається за рахунок використання 
спеціальних нових і яскравих елементів в оформленні салону і 
кузова автомобіля.

В україні стартували продажі 
нового Volkswagen Polo sedan

Сучасний дизайн екстер'єру та інтер'єру, а також інно-
ваційні технології, пропоновані вперше в класі – все це вті-
лено у бестселері марки. Екстер'єр Volkswagen Polo sedan у 
передній і задній частині повністю змінився: нові передній 
та задній бампери, нова світлотехніка, змінена решітка ра-
діатора і форма капота. 

Volkswagen завжди приділяє велику увагу безпеці, тому 
всі версії обладнані подушками безпеки для водія і пере-
днього пасажира, а також повним комплектом триточкових 
ременів безпеки. Більше того, в якості опції пропонуються 
додаткові подушки безпеки.

Вперше у класі для новинки став доступний електро-
привод складання дзеркал і датчики паркування спереду 
та ззаду. Стали доступні біксенонові фари з LED ходовими 
вогнями і додана функція підсвічування поворотів у проти-
туманних фарах. 

Volkswagen Polo sedan пропонується українським по-
купцям в чотирьох комплектаціях: Business Life, Trendline, 
Comfortline та Highline.
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Оновлений Honda Accord 2015: 
передові технології 
та сучасний дизайн

Зберігши всі свої найкращі риси, Accord отримав статеч-
ну поставу, ставши ще соліднішим і сучаснішим, що помітно з 

першого погляду. 
Оновлений Accord доступний з 2,4-літровим двигуном 

DOHC i-VTEC (188 к.с.), потужнішим, легким, таким, що потре-
бує менше палива й часу для розгону, ніж попередня версія. 
Цей двигун став значно економічнішим й екологічнішим, збе-
рігши при цьому властиві Honda високі показники потужнос-
ті й крутного моменту.

Вже в базовій комплектації оновлений Accord пропонує 
покупцям високий рівень оснащення та безліч передових 
технологій. Так, автомобіль оснащений системою безключо-
вого доступу Smart Entry, портом для підключення зовніш-
нього джерела стандарту USB/iPod®, сенсорами світла/дощу, 
круїз-контролем, мультимедійним дисплеєм і системою Eco 
Assist™. 

Також доступні такі системи, як сигнал аварійної зупинки 
(ESS) і контролю дальнього світла (HSS). Знахідкою для водіїв 
стане унікальна передова система LaneWatch™ *, яка за до-
помогою вбудованої в бічне дзеркало камери заднього огляду 
з боку пасажира забезпечує контроль «мертвої зони».

нова ŠKODA Fabia – 
яскрава та економічна! 

Конструкторам і дизайнерам ŠKODA вдалося втілити у 
новій моделі всі найкращі якості бренду і створити дійсно 
емоційний, яскравий, динамічний і, разом з тим, дуже еко-
номічний автомобіль.

Удосконалена конструкція автомобіля і трансмісії, реалі-
зовані в ŠKODA Fabia, дозволяють досягти виняткової ефек-
тивності споживання палива. До них відносяться сучас-
ні двигуни, розроблені за технологіями, які спрямовані на 
створення максимально економічних автомобілів, поліпше-
ні аеродинамічні характеристики, а також доступна в якос-
ті опції система Easy Start, що дозволяє значно скорочувати 
витрати під час руху у міському циклі, коректно вмикаючи та 
вимикаючи двигун у заторах і на світлофорах. 

Застосування надлегкої надміцної сталі у конструкції 
Fabia зменшило стартову вагу автомобіля – до 980 кг (1,0 
MPI), що додало додаткової динаміки й підвищило еконо-
мічність споживання автомобілем палива. У цілому, в порів-

нянні з попереднім поколінням моделі, новий хетчбек до-
зволяє на 17% скоротити витрати палива.

новий Passat cтав 
автомобілем 2015 року!

Новий Passat в усіх його версіях – один з найуспішні-
ших автомобілів середнього класу у світі, а з продажами 1.1 
мільйона одиниць (у 2014 році) це один з популярніших ав-
томобілів Volkswagen Group. Зараз цей бестселер у восьмо-
му поколінні розглядається як один з найбільш інновацій-
них автомобілів у своєму класі.

Passat восьмого покоління побудовано на інноваційній 
платформі MQB із поперечним розташуванням двигуна, яка 
дозволила зменшити масу автомобіля на 85 кілограмів, але 
при цьому не втратити показників жорсткості кузова. Біль-
ше того, на 400 кг збільшилася максимальна допустима маса 
буксованого вантажу. Загальна довжина новинки у порівнян-
ні з попередником зменшилася на 2 мм та становить 4767 мм, 
але колісна база збільшилася на 80 мм та становить 2791 мм. 
Тепер ширина моделі Passat – 1832 мм (+12 мм), а висота – 
1456 мм (-14 мм).
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нові можливості 
RENAULT LOGAN, 
SANDERO та SANDERO 
STEPWAY! 

В Україні у вересні 2015 року розпо-
чалися продажі Renault Logan, Sandero і 
Stepway з АКПП

Нагадаємо, що седан Logan, хетчбек 
Renault Sandero і зроблений на його базі 
передньопривідний міський кросовер 
Stepway пропонуються в Україні 1,6-літро-
вим бензиновим мотором потужністю 80 
к.с. і з 1,5-літровим дизелем потужністю 84 
к.с. З цими силовими агрегатами доступна 
5-ст МКПП. А з вересня 2015 року Renault 
Logan, Sandero і Stepway з 1,6-літровим 
бензиновим мотором потужністю 102 к.с. 
доступні з АКПП. 

FIAT Doblo: Великий вибір 
відмінних рішень 
для ваших перевезень

Четверте покоління найпопулярнішого комерційного ав-
томобіля – у липні 2015 року прибуло в Україну!

FIAT Doblo – автомобіль, який багато років поспіль є най-
більш продаваним у сегменті невеликих комерційних авто-
мобілів в Україні.

Таку популярність Doblo завоював завдяки своїй уні-
версальності. Ця модель одночасно поєднує в собі відмін-
ну вантажопідйомність та економічність, високий кліренс і 
конструктивну простоту, хорошу базову комплектацію та ве-
ликий об'єм вантажного відсіку.

У Doblo четвертого покоління відбулися зовнішні зміни 
та оновився салон. Зовні автомобіль став більш солідним і 
стильним завдяки новій оптиці та решітці радіатора, а все-
редині – більш комфортабельним, отримавши сучасну па-
нель приладів та ергономічне кермове колесо.

Поряд з цим FIAT Nuovo Doblo вперше пропонує можли-
вість оснащення здвоєним переднім пасажирським сидін-
ням, причому середня спинка, при необхідності, легко може 
трансформуватися у зручний столик.

світова та українська прем’єра 
бестселерів Volkswagen: 
Transporter та Caddy! 

У серпні 2015 року в Україні презентували нові поко-
ління комерційних моделей Volkswagen: 6-те покоління 

Transporter і 4-те Caddy.  
Автомобілі серії T6 від попередників можна відрізнити 

за невеликими, але помітними змінами: за новою формою 
передніх фар, колісних арок, корми. Змінився і салон – за 
дизайном та якістю оздоблювальних матеріалів він тепер 
ближчий до інтер'єру сучасних легковиків Volkswagen. В 
Україну моделі постачають з двигунами, що відповідають 
нормам Євро-5. У списку обладнання новинки з'явилося 
адаптивне шасі з системою DСC (Dynamic Cruise Control) з 
регулюванням жорсткості амортизаторів. 

Зовні Volkswagen Caddy 4 покоління зазнав більших пе-
ретворень, аніж T6 – достатньо подивитися на більш ви-
разні фари, укрупнені решітки радіатора і передній бам-
пер. Особливо ефектно автомобіль виглядає зі світлоді-
одними ходовими вогнями. Ефектні декоративні елементи 
передньої панелі, високоякісні матеріали, непереверше-
на ергономіка салону та інформаційно-розважальні систе-
ми нового покоління створюють додатковий комфорт і під-
креслюють сучасний характер нового Volkswagen Caddy.
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Renault Megane 

У вересні 2015 року на автосалоні у Франкфурті компа-
нія представила абсолютно нове покоління Megane з новим 
фірмовим дизайном, широкою лінійкою двигунів і найсучас-
нішими технологіями. 

Серед них – система Multi-Sense, що настроюється че-
рез екран та регулює роботу повнокерованого шасі 4Control 
(у версії GT), адаптивних амортизаторів, рульового керуван-
ня, двигуна і трансмісії, а також кольоровий дисплей на ло-
бовому склі, система R-Link 2 з 8,7-дюймовим вертикаль-
ним екраном і безліч допоміжних систем для водія. 

Зовнішній вигляд нового Renault Megane відрізняє фір-
мова комбінація вогнів спереду й позаду, яка підкреслює ві-
зуальну ідентичність марки. Особливу увагу було приділено 
обробці та якості матеріалів салону, які дозволили ще біль-
ше підвищити комфорт при подорожі в новому Megane.

Ексклюзивна версія Megane GT, розроблена спільно з 
експертами Renault Sport, буде в наявності зі старту прода-

жів. Megane GT – це перша модель в C-сегменті з повноке-
рованим шасі 4Control в поєднанні з підвіскою, налаштова-
ною інженерами Renault Sport. Версія GT буде відрізнятися 
фірмовим дизайном від Renault Sport.

FIAT Tipo повертається!
У грудні на європейський ринок вийде новий компак-

тний седан FIAT Tipo, який стане спадкоємцем моделі Linea.
Ще в рамках презентації керівництво FIAT обіцяло вивес-

ти цю модель на європейський ринок, однак маркетологи по-
рахували, що ім'я «Егея», що походить з давньогрецької мі-
фології, не знайде відгуку в серцях покупців, і перейменували 
новинку в... Tipo. Під таким ім'ям з 1988 по 1995 рік FIAT ви-
пускав 3- і 5-дверні хетчбеки, причому в 1989 році Tipo заво-
ював титул «Європейський автомобіль року».

Автомобіль буде пропонуватися з двома дизельними і 
двома бензиновими моторами потужністю від 95 до 120 кін-
ських сил, а також з механічною або з автоматичною короб-
кою передач. У список опцій увійдуть мультимедійний комп-
лекс Uconnect з 5-дюймовим сенсорним дисплеєм, Bluetooth 
і голосовим керуванням, а також навігація компанії TomTom.

Продажі седана почнуться у грудні в Італії, а потім ця мо-
дель надійде і на інші ринки. Автовиробник позиціонує но-
винку в якості своєї глобальної моделі, яка буде пропонува-

тися в Європі, на Близькому Сході, а також у країнах Афри-
ки. Седан стане першою ластівкою нового сімейства. Пізніше 
до нього приєднаються сімейні хетчбек, універсал і кросовер.

Renault Kadjar: розкішний 
та пристрасний кросовер 

Компанія Renault представила новий кросовер Kadjar 
на автошоу в Женеві. Автомобіль побудований на платфор-
мі альянсу Renault-Nissan.

Для нового Kadjar пропонується на вибір два дизельних 
– Energy dCi 110 і Energy dCi 130, і один бензиновий двигун 
Energy TCe 130 у парі з 6-ступінчастою механічною і автома-
тичною коробками передач. Новий кросовер буде виробля-
тися з переднім або повним приводом. 

З повним приводом автомобіль пропонує покращене 
зчеплення з дорогою завдяки трьом режимам, що дозволяє 
вибрати варіант передачі крутного моменту в будь-якій си-
туації. 

Renault Kadjar має плавні форми, доповнені фірмовими 
світлодіодними денними ходовими вогнями. На автомобілі 
в якості опції може бути встановлений скляний дах для імі-
тації збільшеного простору, комфорту, а також додаткового 

освітлення салону. 
Дорожній просвіт Kadjar у 190 мм дозволить автомобілю 

з легкістю їздити по пересіченій місцевості. Kadjar оснащу-
ється безліччю систем допомоги водієві, включаючи авто-
матичну парковку, камеру заднього виду, систему для стар-
ту в гору.
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У листопаді 2015 року у м. Києві відбувся сертифіка-
ційний екзамен диспетчерів-консультантів серед усіх ди-
лерських підприємств ŠKODA в Україні. У цьому іспиті брав 
участь 81 спеціаліст, 18 з них за найвищий рівень професій-
ної підготовки були нагороджені сертифікатами.

І що найбільше нас радує – чотири з вісімнадцяти сер-
тифікатів отримали саме спеціалісти з Автограду – це 

максим Грошко, Євген Бутенко, Тарас Підорич та Вадим 
максименко!

І це ще не все! Максим Грошко за найкращий резуль-
тат серед всіх спеціалістів з україни нагороджується по-
їздкою на участь в міжнародному конкурсі ŠKODA Service 
Challenge в номінації диспетчер-консультант, який відбу-
деться у 2016 році.

Пишаємось нашим сервісом 
та перемогами колег!

Євген Бутенко

Максим Грошко

Тарас Підорич

Вадим Максименко

Дякуємо колегам за високий рівень професіоналізму!



команда механіків сервісного центру Honda/FIAT/BOSCH

служба безпеки підприємства

консультанти сервісного центру SKODA/Volkswagen/SEAT 

Господарський відділ автограду 

команда механіків сервісного центру SKODA/Volkswagen/SEAT

консультанти сервісного центру Renault/Nissan

світлана наЙчук, директор з управління 
персоналом групи компаній автоград : 

– Щоденно команда з 120 фахівців пра-
цює на єдиний результат – надати бажаний 
автомобіль та кваліфіковану сервісну під-
тримку кожному.

Бути лідером просто, коли кожен у ко-
манді – професіонал своєї справи і докла-
дає максимум зусиль для того, щоб цілі були 
досягнені, а клієнти – задоволені.

компетенції команди автограду: 
• Професіоналізм 
• Клієнтоорієнтованість 
• Лідерство 



команда ТОВ «Луцьк-експо»

консультанти сервісного центру Honda/FIAT/BOSCH 

консультанти відділів продажу автомобілів

команда механіків сервісного центру Renault/Nissan 

Бухгалтерія 

адмінперсонал
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Розвиток – це одна із цінностей Автограду і наш 
секрет успіху. Щороку працівники групи компаній 
регулярно проходять внутрішні та зовнішні навчан-
ня. Зокрема, 2015 року наші колеги отримали нові 
цінні знання у таких напрямках:  

довірте свій автомобіль досвідченим фахівцям!

Олексій каштан, майстер сТО 
SKODA/Volkswagen/SEAT, закінчив 
навчання на тему «Passat B8. Нові 
технології VW 2015». Для кваліфіко-
ваного ремонту потрібно  досконало 
знати технічні особливості автомо-
більних новинок! 

Юрій Охмак, автоелектрик  сТО 
SKODA/Volkswagen/SEAT, отримав  
індивідуальний курс навчання з пе-
реобладнання автомобілів на газоба-
лонне обладнання.  

Євген Бутенко, старший консультант 
сТО SKODA/Volkswagen/SEAT успішно 
пройшов курс «API_04_2015», спрямо-
ваний на вирішення технічних питань, 
яке допоможе ще швидше й краще ді-
агностувати та вирішувати складні тех-
нічні проблеми з автомобілем клієнта.

андрій Шкіль, старший менеджер 
сТО BOSCH Service, регулярно прохо-
дить навчання по запчастинах BOSCH 
для того, щоб краще знати величез-
ний асортимент запасних частин, який 
пропонує універсальна СТО.  

ірина Полюхович, фахівець з кредиту-
вання Renault, успішно пройшла Атес-
тацію персоналу дилерської мережі 
Renault в Україні. Завдяки отриманій 
компетенції клієнти автоцентру Renault 
мають можливість оформити  кредит на 
місці,  в найкоротші терміни і на спеці-
альних вигідних умовах від імпортера.  

Ми постійно рухаємось вперед і ніколи не зупиняємось 
на досягнутому, прагнемо надавати якісні послуги, що від-
повідають міжнародним стандартам. Яскраве цьому свід-
чення - численні нагороди та сертифікати наших праців-
ників. детальніше про це ви можете дізнатись на нашому 
сайті avtograd-rivne.com 



Офіційний дилер Renault у Волинській 
області, автоцентр «Луцьк-Експо» роз-
почав свою роботу в червні 2009 року. 
За цей час компанія здобула хоро-
шу репутацію серед клієнтів та партне-
рів й отримала визнання, адже бренд 
Renault – один з лідерів на українсько-
му авторинку, зокрема і на Волині.

Сьогодні клієнти мають можливість обрати в автоцентрі 
новий автомобіль серед великого модельного ряду Renault. 
Також у 2015 році компанія запропонувала продаж автомобі-
лів з пробігом за програмою Тrade-in (з отриманням гарантії) 
та активно розвиває цей напрям. 

За шість років клієнтами автоцентру та щасливими влас-
никами автомобілів стали понад 830 волинян та жителів ін-
ших областей, а база клієнтів СТО «Луцьк-Експо» налічує 
близько 5 500 автовласників різних брендів. 

Компанія постійно працює над поліпшенням свого рівня, 
щоб ставати ще ближчою та кращою для своїх клієнтів. 90% 
працівників сервісу пройшли спеціалізовані навчання на ба-
зах імпортера. І це гарантує високу якість робіт та послуг, які 
здійснюють фахівці сервісного центру. 

Це підтверджують і фахівці міжнародного рівня, зокрема 
у жовтні 2015 р. до автосалону завітав досвідчений експерт з 
Голландії Mr. Gert van der Heijden, який описав у своєму звіті 
злагоджену роботу всіх відділів такими словами: «Усі поточ-
ні щоденні процеси роботи є досконалими, що робить її зраз-
ком для наслідування»

Окрім якісної та професійної роботи, працівники автоцен-
тру «Луцьк-Експо» організовують соціальні заходи для меш-
канців міста Луцьк. Це сімейні свята Renault Family Days, День 
захисту дітей та День Святого Миколая. Також разом з «Рено 
Україна» компанія «Луцьк-Експо» збирає та передає книги в 
дитячі будинки та в дитячі бібліотеки шкіл Волинської облас-
ті. Також щороку «Луцьк-Експо» проводить виїзні виставки 
та тест-драйви в обласному і районних центрах області, зо-
крема в Ковелі, Нововолинську, Володимирі-Волинському. 

Проєвропейський рівень сервісу 
від компанії «Луцьк-експо»
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26 вересня відбулась Друга рівненська 
автомобільна виставка, в якій 
Автоград взяв активну участь. Захід 
за участі підприємців з України та 
Польщі проходив у рамках реалізації 
транскордонного проекту «Розвиток 
малого та середнього підприємництва 
міст Рівного та Любліна». 

Учасниками автовиставки стали автосалони, автомага-
зини, представники СТО, страхові компанії, банки та інші 
компанії.

Вперше у виставці були представлені сільськогосподар-
ська техніка та підприємці, які активно займаються енер-
гозберігаючими технологіями.

Надзвичайно велике зацікавлення у відвідувачів ви-
ставки викликали електромобілі: вперше у Рівному презен-
тували автомобілі Nissan Leaf! Також були традиційно пред-
ставлені і ретроавто —  відвідувачі мали змогу не лише зро-
бити кілька фото біля старовинних автомобілів, але й поси-
діти у салоні справжніх раритетів.

Автовиставка дала можливість не тільки презентувати 
компанії для відвідувачів, а й стала майданчиком для інди-
відуальних зустрічей та переговорів. Під час такого спілку-

В аВТОГРаді 
відбулась  
друга рівненська 
автомобільна 
виставка

вання учасники заходу не лише налагоджували ділові кон-
такти, але і домовлялись про спільні бізнес-проекти.

На відкритті автовиставки директор ТОВ «Вік-Експо» 
Володимир Чумакевич зазначив, що компанії автомобіль-
ної галузі нашого міста відкриті для співпраці й до спільних 
європейських проектів. Зокрема, Автоград, який виступив 
співорганізатором заходу та надав територію для проведен
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ня виставки, постійно орієнтується на досвід кращих єв-
ропейських автобізнесів та бере участь у виставках, які від-
буваються в Польщі.

Також захоплюючою та дуже насиченою була розва-
жальна програма для відвідувачів, яка складалася з висту-
пів художніх колективів міського ПДМ, екстремального мо-
тошоу та виступів від федерації бойових мистецтв «Будо-
кан».

Друга рівненська автомобільна виставка пройшла вда-
ло і залишила багато позитивних вражень. Тому організа-
тори події думають про те, щоб зробити захід щорічним. І 
ми, команда Автограду, дякуємо польським та українським 
партнерам за співпрацю. Ми завжди відкриті до нових ціка-
вих проектів на будь-якому рівні – регіональному, всеукра-
їнському чи міжнародному. 

9-10 травня 2015 року 
Автоград вже вдруге 
взяв участь у закордон-
ній автомобільній ви-
ставці «Люблінські Тар-
ги 2015. MotoSession», 
одній з найбільших що-
річних автомобільних 
виставок Польщі.

На автовиставці був представле-
ний широкий спектр автомобільної 
продукції, починаючи від безпосеред-
ньо різних марок автомобілів (як но-
вих, так і з пробігом, а також ретро 
авто) і закінчуючи автокомпонентами.

Таким чином, Автоград скористав-
ся можливістю представити себе та 
свої послуги на одній з найбільших що-
річних автомобільних виставках Поль-
щі, а також використав нагоду для про-
ведення переговорів і зустрічей B2B.

Протягом двох днів працівники Ав-
тограду мали чимало візитів та у рам-
ках проекту відвідали центр моториза-
ції, автоцентр продажу вживаних авто-

мобілів та станції технічного обслуго-
вування. За цей час вдалося познайо-
митись із досвідом роботи польських 
сервісних компаній, які займаються 
ремонтом, обслуговуванням та фарбу-
ванням автомобілів.

Більше того, під час заходу розгля-
дались різноманітні можливості співп-
раці в напрямках налагодження поста-
вок запасних частин від польських по-
середників, поставок сервісного об-

ладнання/стендів/приладів, розвитку 
нових напрямків діяльності, розши-
рення спектру послуг сервісу, налаго-
дження продажу автомобілів з пробі-
гом та ін.

Люблінські Тарги 2015 Автоград 
розглядає як майданчик для спілку-
вання професіоналів галузі, гарне міс-
це для проведення успішних перего-
ворів, обміну досвідом та розвитку біз-
несу.

автоград вдруге презентував себе 
на автомобільній виставці в Любліні
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Більше 6000 учасників з 82 країн взяли участь у 
Volkswagen World Dealer Congress (Всесвітня конферен-
ція для дилерів) у Гранаді (Іспанія), де були представле-
ні оновлені бестселери Volkswagen – моделі Т6 і Caddy 
4 покоління. Ми також скористались можливістю побу-
вати на презентації та випробувати новинки й отрима-
ли надзвичайно яскраві емоції та позитивні враження! 

За словами керівника відділу продажу Volkswagen 
комерційні автомобілі Віталія БРечка, нові автомобі-
лі Caddy і T6 стали кардинально іншими та перевершу-
ють всі очікування!

Автомобілі з’явились в Україні у серпні 2015 року. 

Консультанти та експерти голландської 
програми PUM швидко набирають по-
пулярності та визнання. У рамках про-
грами іноземні фахівці навідуються до 
місцевих компаній – вивчають, аналізу-
ють та консультують у різних галузях, ді-
ляться досвідом та порадами, які допо-
магають розвиватися підприємствам.

Цього разу на наше запрошення в Автоград прибув 
експерт з бізнесу з багаторічним досвідом з Голландії – 
містер П. Герт ван дер Хайден. 

«Я проводжу консультації для компаній у сфері продажу 
та ремонту автомобілів, маючи досвід у керівництві автомо-
більною компанією, дилером у Нідерландах та інших корпо-
рацій. В Україні впродовж шести днів я допомагаю місцево-
му підприємству «ВІК Партнер» у Рівному. Мені є з чим по-
рівняти, адже я працював у Південно-Східній Азії, Африці та 
Латинській Америці і можу впевнено сказати, що це підпри-
ємство має великі перспективи у розвитку, ідучи в ногу з ча-
сом», – зазначив голландський експерт.

Варто нагадати, що наша компанія завжди була і зали-
шається клієнтоорієнтованою та постійно все робить для 
того, щоб бути ще кращою.

Під час екскурсії нашим автомобільним містечком осо-
бливо приємним був той факт, що експерт відзначив висо-
кий рівень організації сервісу, сучасне обладнання та при-
вітних працівників.

«Компанія надзвичайно добре обладнана, прилегла те-
риторія охайна, починаючи від майстерень, персоналу і за-
кінчуючи приміщеннями на складах. Усі приміщення відпо-
відають стандартам та вимогам сучасних автосалонів з від-
мінною та зручною прилеглою територією та місцем для 
паркування», – підсумував містер П. Герт ван дер Хайден.

Закінчивши свій візит, експерт надав свої висновки та 
рекомендації на основі проаналізованої інформації, і ми 
горді тим, що експерт підтвердив високий рівень сервісу, 
який надається нашою компанією.

автоград 
підтверджує високий 
рівень сервісу!

автоград в іспанії 
на презентації нових 
Volkswagen Caddy та Т6

TRAVEL in STYLE! TRAVEL in SPACE! New ŠKODA 
SUPERB! Під таким девізом у Відні (Австрія) відбула-
ся ŠKODA World Dealer Conference (Щорічна світова 
дилерська конференція ŠKODA) 2015. Захід проходив 
упродовж 11 днів, з 28 квітня по 8 травня. У ньому взя-
ли участь близько 200 автомобілів та 4600 учасників з 
усього світу.

Ми також скористалися можливістю випробувати но-
винку й отримали надзвичайно яскраві емоції та пози-
тивні враження! 

Дизайн автомобіля, інтер’єр, технічні характеристи-
ки – це дійсно новий ŠKODA Superb!

У жовтні 2015 року автомобіль став доступним для 
придбання і в Автограді – із задоволенням почуємо ваші 
враження. 

автоград побував на 
презентації нового 
ŠKODA Superb у Відні 
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Остап кузнЯР, координатор з транспорту компанії «сан інБев україна»:
– З Автоградом нашу компанію пов’язують довгі роки співпраці. Ми партнери ще з 2008 року – обслуговуємо свої авто з 

чотирьох областей північно-західного регіону, а це більше 20 автомобілів. Ми називаємо Автоград одним з найкращих на-
ших партнерів, завдяки їхньому підходу до роботу, клієнтоорієнтованих якостей всього персоналу і завдяки вирішенню на-
ших задач. Приємно, що ми не лише партнери, а й маємо доброзичливі, дружні відносини. 

Роман ВеРБицькиЙ, начальник адміністративно-
господарського відділу ПраТ «РенОме»: 

– З Автоградом група компаній “РЕНОМЕ” співпрацює 
ще з 2002 року. Першим автомобілем, який ми придба-
ли в Автограді, була ŠKODA. А вже потім, довіряючи про-
фесіоналізму співробітників компанії, «РЕНОМЕ» стало 
її постійним клієнтом. За час співпраці з Автоградом ми 
неодноразово переконувалися у якості надання послуг, у 
тому, що тут відповідально ставляться до кожної деталі. 

Це стосується не тільки підбору хорошого транспор-
ту (за рекомендацією працівників Автограду ми фактич-
но укомплектували автопарк «РЕНОМЕ»). Будь-який ре-
монт чи діагностика автомобілів здійснюється оператив-
но, а головне – результативно. Ми завжди впевнені у тому, 
що авто, яке потребує сервісного обслуговування, завдя-
ки фахівцям Автограду максимально швидко “стане на 
колеса”, тож технічні нюанси не впливають на наш ви-
робничий процес. 

Звичайно, хороший ремонт – той, який робиться рід-
ко, і у нас відбувається саме так. Адже Автоград – надій-
ний партнер, компанія, яка демонструє приклад чесного і 
правильного бізнесу. 

Саме тому нам вдалося так легко налагодити успішні 
ділові стосунки, які тримаються на балансі якості, сервіс-
ної складової, відповідальності та довіри.

Автоград протягом багатьох років надає сервісні послуги  
для корпоративних клієнтів регіону. Чому обирають саме нас - 
можна дізнатися з коментарів від наших партнерів.
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автоград допомагає формувати 
майбутнє покоління професіоналів!

микола маРчук, професор кафе-
дри автомобілів та автомобільного 
господарства, директор навчально-
наукового механічного інституту:

– Сучасний розвиток автомобільної 
галузі, зокрема – і в сфері автомобільно-
го сервісу, потребує висококваліфікова-
них фахівців. Тому дуже важливим у під-
готовці інженерів-автомобілістів є на-
ближення навчального процесу до кон-
кретних виробничих умов. І ми вдячні ке-
рівництву Автограду за надану можли-
вість проходити навчання на базі відомо-
го в області підприємства, що здійснює 
передпродажну підготовку, гарантійне та 
сервісне обслуговування автомобілів.

микола ПікуЛа, старший викладач 
кафедри автомобілів та автомобільно-
го господарства:

– Студент тільки тоді стане справ-
жнім інженером, коли разом з тео-
ретичними знаннями зможе отрима-
ти і практичні навички. І в цьому сенсі 
співпраця з групою компаній Автоград 

дозволить покращити практичну підго-
товку майбутніх інженерів.

микола БаРанОВ, викладач Рів-
ненського автотранспортного коледжу 
нуВГП:

– Наші студенти отримали практич-
ний досвід, працюючи поряд з автоме-
ханіками на постах станцій технічно-
го обслуговування, де надається гаран-
тійне та постгарантійне обслуговуван-
ня для сучасних автомобілів. Студенти 
задоволені, оскільки отримали можли-
вість працювати на новому організацій-
ному та технологічному обладнанні.

Богдан кОсТЮк, студент 3-го кур-
су автотранспортного коледжу нуВГП:

– Під час проходження практики я 
спілкувався з фахівцями компанії, мав 
змогу самостійно приймати рішення, 
виконувати ремонтні роботи, здобува-
ючи свій перший професійний досвід. 
Створені умови для практики дає змо-
гу значно збагатити, поглибити отрима-

У листопаді 2015 р. на базі групи компаній Автоград 
створено філію кафедри автомобілів та автомобільного 
господарства Національного університету водного гос-
подарства та природокористування.

Відтепер студенти НУВГП на базі підприємства зможуть проводити практичні 
та лабораторні заняття; слухати лекції від провідних фахівців підприємства; прохо-
дити практику та стажування; проводити наукові роботи та впроваджувати їх; бра-
ти участь у живому робочому процесі під наставництвом справжніх професіоналів 
та адаптуватися до конкретних виробничих умов. 

ні за роки навчання теоретичні знання 
та ефективніше їх використовувати. 

Олександр маРунич, директор 
Рівненського автотранспортного коле-
джу нуВГП:  

– Від імені Автотранспортного коле-
джу та від себе особисто я хочу подяку-
вати компанії Автоград за співпрацю. 
Адже відтепер студенти мають можли-
вість бути учасниками виробничих про-
цесів у реальному житті. 

Володимир жукОВськиЙ, студент 
3-го курсу автотранспортного коледжу 
нуВГП:

– Проходити практику в Автогра-
ді – це честь для кожного студента на-
шого колледжу. Робота з сучасним об-
ладнанням, автомобілями та механіз-
мами, привітний і дружелюбний персо-
нал відкриває для нас потужний авто-
мобільний комплекс Автоград. Радий 
проходити практику саме в Автограді, 
а також мрію в майбутньому тут працю-
вати. 

автоград завжди відкритий для 
студентів, адже талановита молодь – 
це наше майбутнє, не тільки підприєм-
ства, а й держави в цілому! 

Тому ми з радістю підтримуємо 
нові покоління професіоналів та даємо 
їм можливості реалізувати свої мрії та 
професійні навички у нас в автограді.





м. Рівне, вул. Пухова, 85
(0362) 69 00 03, info@ve.com.ua
avtograd-rivne.com

Група Компаній автоГрад
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 16

(0332) 28 03 33, info@lutsk-expo.com 
lutsk-expo.com


