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Супровід автомобілів 
з пробігом з Європи Додаткові послуги

Головні події Автограду

Якісний сервіс – 
непомітний сервіс! Новини брендів
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25 років тому було засновано підприємство «Вік-Експо», 
яке і до сьогодні успішно розвивається та входить до складу 
групи компаній Автоград. І саме такий багаторічний досвід 
у повному розумінні розкриває поняття відповідальності за 
результати та успіхи нашої команди перед вами – нашими 
клієнтами, друзями та партнерами.

Автоград сьогодні – це одна з найбільших компаній 
в автомобільному бізнесі у Рівненській та Волинській 
областях. Ми є безперечними лідерами з продажу нових 
автомобілів. Обслуговуємо більше 16000 клієнтів на рік. 
У нас ви можете отримати весь спектр автомобільних 
послуг (від купівлі нових авто, автомобілів з пробігом, 
сервісного обслуговування, продажу запчастин до 
послуг страхування, «шинного готелю», банку, нотаріуса, 
юридичних консультацій, замовлення евакуатора та сервіс-
мобіля).

Серце компанії – це наші цінності, які переконливо 
сповідуємо, наша філософія, якою ми живемо та щодня 
реалізуємо: любов до клієнта; чесність; відповідальність; 
працелюбність та розвиток.

Саме ці важливі складові дають можливість нам 
реалізовувати наші цілі та виконувати місію Автограду – 
забезпечувати максимальну кількість громадян повними, 
якісними, доступними та професійними послугами у 
сфері продажу та сервісного обслуговування автомобілів, 
виправдовуючи очікування та залишаючись при цьому 
стійким лідером у Рівненській та Волинській областях.

Переконаний, що наше автомобільне містечко Автоград 
і надалі залишатиметься для вас надійним партнером, 
другом та приємно дивуватиме високим рівнем сервісу.

У новому 2017 році бажаю всім міцного козацького 
здоров’я, побільше щасливих моментів та великих перемог. 
Нехай ваш автомобіль приносить максимум радості, безпеки 
та комфорту. Миру вам та вашим родинам!

З повагою, Віктор ПАСІЧНИК
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. Частка ринку – 30% 

. 7 світових брендів авто

. Продаж авто з пробігом на гарантії 

. Більше 16 000 клієнтів, які нам довіряють 

. Офіційні СТО та обслуговування на BOSCH Car Service BOSCH Car Service BOSCH Car Service 
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Засновано компанію "Вік-Експо"

Компанія будує АЗС та займається 
транспортними перевезеннями 

"Вік-Експо" виходить на автомобільний ринок 
і відкриває перший автосалон ŠKODA 

Компанія стала дилером брендів 
SEAT, FIAT та ВАЗ

Відкрито новозбудований автоцентр Renault 

Автоград відкриває у Рівному два нових великих 
автоцентри Honda та Volkswagen 
і паралельно виходить на ринок Волині, 
де відкриває автосалон Renault 

Початок роботи універсальної СТО Bosch Car 
Service. У Луцьку компанія "Луцьк-Експо" отримала 
статус офіційного дилера автомобілів марки Honda 

Компанія відкриває автоцентр Nissan

Автосалон ŠKODA "переїжджає" у нове приміщення 

ЛІДЕР РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОДАЖУ АВТО
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Рік, що минає, ще раз доводить: міцна 
команда, високі стандарти, віра у власні 
сили та цілі дають змогу показувати відмінні 
результати.

У 2016 році Автоград вкотре став 
лідером з продажу нових автомобілів у 
Рівненській та Волинській областях. Ми в 
черговий раз підтвердили статус потужного 
гравця в автомобільному бізнесі регіону, 
зарекомендувавши себе як стабільна 
компанія з високим професіоналізмом 
виконання своїх зобов’язань. 

Разом з тим, ми постійно працюємо над 
вдосконаленням взаємодії з клієнтами та 
партнерами для того, щоб і надалі залишатися 
успішними, забезпечуючи для вас якісний 
сервіс і пропонуючи сучасні автомобільні 
послуги, які повністю відповідають вимогам 
часу (в першу чергу це стосується сервісних 
пропозицій, таких як ЧІП-тюнінг двигуна, 
встановлення ГБО, антигравійне покриття 
кузова автомобіля тощо).

За слоганом компанії «Автоград – 
автомобіль для кожного» – величезна 
щоденна, самовіддана робота кожного 
працівника нашої команди. Постійні 
навчання, як внутрішні, так і зовнішні, 
проходження тестування, онлайн курси, 
опитування, зворотний зв’язок від 
клієнтів дають змогу підвищувати рівень 
компетентності працівників та завдяки 
якісному обслуговуванню ставати ще 
ближчими до вас.

Ми раді та вдячні, що нашу команду 
і якість сервісу цінують наші клієнти 
та партнери протягом багатьох років. І 
надалі ми будемо робити все для того, 
щоб залишатися найкращими фахівцями 
у своїй справі.

ДИРЕКТОРИ ГК АВТОГРАД
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Нехай Новий рік принесе вам тільки добробут, благополуччя, 
родинне тепло та злагоду. Яскравих подій та всього найкращого!

ВОЛОДИМИР ЧУМАКЕВИЧ, 
директор компанії "Вік-Експо"

ІГОР МАЗУРЕЦЬ, 
директор компанії "Луцьк-Експо"

ОЛЕГ РОЖКО, 
директор компанії "ВІК ПАРТНЕР"

ОЛЕНА ЄФІМЧУК, 
фінансовий директор 
групи компаній Автоград

За слоганом компанії «Автоград – автомобіль для кожного» 
— величезна щоденна, самовіддана робота кожного працівника нашої команди 



ЗАВІТАЙТЕ ДО УНІВЕРСАЛЬНОЇ СТО У РІВНОМУ 

BOSCH CAR SERVICE!
BOSCH Car Service – мульти-

брендовий сервіс. Це означає, 
що фахівці Бош Авто Сервіс 
готові взяти на обслуговування 
автомобіль будь-якої моделі 
та року випуску. За шість років 
роботи накопичено унікальний 
досвід – і ми завжди готові ним 
поділитися!

Бош Авто Сервіс на Кобзарській, 
85 є офіційним представником ще 
однієї концепції у світі СТО – Original 
SACHS Service! SACHS на 80% 
покриває постачання оригінальних 
комплектуючих для найбільших 
виробників європейських авто-
мобілів, має 39 виробничих 
майданчиків у всьому світі.

Більше 50 світових авто-
виробників віддають перевагу 
надійності фірми SACHS, такі як: 
BMW, Audi, Daimler-Benz, Ford, 
Fiat, Honda, Jaguar, Iveco, Lancia, 
Lada, MAN, Mercedes-Benz, Mazda, 
Mitsubishi, Opel, Nissan, Porsche, 
Peugeot, Rover, Renault, Scania, 
Saab, Toyota, VW і багато інших 
великих автовиробників.

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ:

ДІАГНОСТИКА
Комп’ютерна діагнос-

тика всіх систем авто, а 
також візуальний пошук 
несправностей.

РЕМОНТ
Професійне усунення 

несправностей вашого 
авто будь-якої складності.

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
Проведення періодич-

ного технічного обслуго-
вування з використанням 
якісних матеріалів. На 
нашому автосервісі ви 
знайдете широкий вибір 
оригінальних запчастини 
компанії Bosch – лідера в 
автомобільній галузі.

РЕМОНТ ХОДОВОЇ
Якщо вас непокоїть 

стан ходової частини ва-
шого автомобіля – фахів-
ці станції Бош Авто Сервіс 
проведуть увесь комп-
лекс необхідних робіт з 
діагностики та ремонту.

АВТОЕЛЕКТРИК
Встановлене у нас 

діагностичне обладнання 
Bosch дозволяє проводити 
ремонт і діагностику сис-
теми електрообладнання 
всіх відомих марок авто-
мобілів.

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ
Огляд вживаного авто 

перед купівлею, шиномон-
таж, адаптація датчиків 
тиску шин. 

СЕРЕД ПРОДУКЦІЇ SACHS ВИ ЗНАЙДЕТЕ ДЛЯ СЕБЕ:
Амортизатори SACHS – відповідають за надійний контакт 

коліс із дорогою під час руху, забезпечуючи тим самим макси-
мальний рівень безпеки і високий ступінь комфорту.

Зчеплення SACHS – асортимент, що зарекомендував себе 
впродовж понад 70 років.

АВТОГРАД ЗНОВУ ПІДТВЕРДИВ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ СЕРВІСУ!
9 листопада у Львові проходила конференція керівників 

BOSCH Auto Service Західного регіону України. І наша СТО BOSCH 
Auto Service отримала «Сертифікат відповідності критеріям сер-
віс-тесту» та вкотре підтвердила високий рівень дотримання 
стандартів якості обслуговування. Це важлива, велика перемога 
і безперечний доказ кваліфікованості нашого сервісу. 

КОРИСТУЙТЕСЬ 
ПОСЛУГАМИ ЛІДЕРІВ 
І ВАШ АВТОМОБІЛЬ 
ЗАВЖДИ БУДЕ 
У ВІДМІННОМУ СТАНІ!

М. РІВНЕ, 
ВУЛ. КОБЗАРСЬКА, 85 
(КОЛИШНЯ ПУХОВА), 

ТЕЛ.: (0362) 46-06-06, 
          (067) 362-43-25.

АВ
ТО

ГР
АД

   
5 

  С
ЕР

ВІ
С



АВ
ТО

ГР
АД

   
6 

  С
ЕР

ВІ
С

ЯКІСНИЙ СЕРВІС —

Чіп-тюнінг двигуна

Чіп-тюнінг дозволяє відчути свій автомобіль 
по-новому і приносить задоволення від нової 
динаміки, більш комфортного й економного 
водіння.

Головна перевага чіп-тюнінгу в тому, що 
нові параметри автомобіля досягаються без 
змін у механічних компонентах і заводській 
комплектації двигуна. Сама процедура є цілком 
безпечною, оскільки налаштування виконується 
в рамках ресурсу автомобіля, що закладається 
виробником.

Правильно проведений чіп-тюнінг здатен 
значно підвищити потужність двигунів, крутний 
момент, а також зменшити витрати палива. 
Більше того, ви отримаєте економію коштів на 
ремонті сажевого фільтра та клапана EGR.

Це оптимізація роботи двигуна ва-
шого автомобіля. Результат досяга-
ється індивідуальним налаштуванням 
програми автомобільного комп'ютера 
та блоку управління двигуном.  Ці 
два вузли, одні з найважливіших та 
найскладніших в автомобілі. І щоб 
правильно їх налаштувати, потрібні 
фахівці високого рівня. В Автограді у 
цьому напрямі працюють висококва-
ліфіковані спеціалісти.

У результаті індивідуалізації 
ваше авто отримає:

Що таке чіп-тюнінг?

ЄВГЕН БУТЕНКО, консультант з напряму "Антигравійне покриття автомобіля"

Антигравійна плівка – хороший спосіб захистити улюблений автомобіль від пошкоджень. Вам не доведеться хвилюватись за автомобіль 
щоразу, коли з-під коліс машини попереду вилетить камінчик, або інші водії не будуть достатньо акуратні при паркуванні чи в заторі. Захисна 
плівка практично зводить до нуля ймовірність появи дрібних, але досить помітних дефектів, які зроблять ваш автомобіль менш доглянутим 

Антигравійне 
покриття авто

Захисна плівка – це найтонший (від 150 до 300 мкм) шар поліуретану, який 
кріпиться поверх оригінального лакофарбового покриття за допомогою прозорого 
та невидимого акрилового клею. Навіть при яскравому спрямованому світлі матеріал 
практично непомітний на кузові. Надміцна і на 100% прозора захисна плівка дозволяє 
набагато знизити витрати на ремонт вашого автомобіля, відновлення і фарбування 
пошкоджених ділянок крил, бампера та капоту. У багатьох випадках ремонту взагалі 
вдається уникнути. 

Розрахунки показали, що захисна плівка на автомобіль повністю виправдовує 
витрати протягом 1-2 років з моменту її нанесення (залежно від умов експлуатації). 
Коли ви вирішите продати автомобіль, після зняття захисної плівки заводська фарба на 
ньому буде у повній цілісності.

Антигравійна плівка призначена для захисту лакофарбового по-
криття та фар автомобілів від подряпин, відколів, від зносу порогів, 
колісних арок та інших пошкоджень під час експлуатації.

• +30% потужність двигуна та крутний момент 
• до 18% зменшення витрат палива 
• економія коштів на ремонті сажевого фільтра та клапана EGR
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Встановлення ГБО

НЕПОМІТНИЙ СЕРВІС!

ОЛЕГ ДАНИЛЬЧУК, 
консультант напряму "Встановлення ГБО"

Встановлення ГБО на автомобіль дозволяє отримати зниження витрат на екс-
плуатацію, ремонт і технічне обслуговування авто. Бензин дорожчає, тому ГБО — ви-
гідне альтернативне рішення для автомобілістів

Основна причина встановити га-
зове обладнання на авто – низька 
ціна на газ у порівнянні з ціною на 
бензин. Водій, який встановив ГБО 
на авто, зменшує витрати на паливо 
й отримує додатково ще цілий ряд 
переваг:

• Газ – екологічне чисте паливо. 
При роботі двигуна з ГБО у вихлоп-
них газах міститься вдвічі менше 
шкідливих речовин. 

• Збільшення ресурсу роботи ци-
ліндро-поршневої групи (економія 
на ремонті).

• Газ має вище октанове число 
(100 і вище), завдяки чому двигун 
більш рівно працює без ривків та 
детонації.

• Додаткова автономна паливна 
система робить автомобіль більш 
надійним. 

• Двигун на газу працює м’якше 
та тихіше, а також газ не розріджує 
моторне мастило, тому його можна 
змінювати рідше, ніж при експлуа-
тації на бензині. 

• Вдвічі більший пробіг авто без 
дозаправки (зручність і надійність). 

Чим вигідне 
газове обладнання 
для автомобілів? 

ЮРІЙ ЯКОВЮК, 
власник ŠKODA Fabia

«По-перше, з Автоградом 
я знайомий вже давно. Свій 
автомобіль купував тут у 
2008 році. З того часу я 
є клієнтом автоцентру та 
прихильник обслуговування 
саме на офіційному сервісі. 

Кожен, хто замовить вста-
новлення ГБО в Автограді, 
отримає VIP-картку Авто-
град-клубу!

Встановлення та нала-
штування ГБО проводяться 
кваліфікованими майстрами. 
І найголовніше — ми пропо-
нуємо гарантію — до 5 років!

Проведення робіт за до-
помогою сертифікованого 
обладнання від перевірених 
виробників. 

Про встановлення ГБО почав задумуватись після подорожчання цін на бензин. 
Цю послугу замовив навесні 2016 року в Автограді – мені рекомендував її хороший 
знайомий, менеджер Олег Данильчук. Також розглядав встановлення ГБО і в інших 
компаніях, але сумніви були зняті після того, як я дізнався про гарантію на такі 
послуги в Автограді. Справді, роботи були проведені якісно та у встановлені часові 
рамки. Тепер маю вигоду: економія пального – більше, ніж на третину. Двигун став 
м’якше та тихіше працювати. Мій брат також має автомобіль ŠKODA Fabia і також 
замовив цю послугу в Автограді».



Загалом маю 48 років стажу водіння на різних автомобілях. Вісім років 
тому придбав Renault Megane, яким дуже задоволений. Автомобілі 

зазвичай обслуговував самостійно і на різних СТО. Зараз я є 
задоволеним клієнтом СТО рівненського автосалону Renault.  Ціни на 
послуги доступні, для постійних клієнтів передбачені знижки. Якість 

сервісу висока. До речі, деякі з сервісних послуг можна отримати 
тільки на офіційній СТО Renault у Рівному, насамперед це стосується 

електронного обладнання. Особливо радує ставлення працівників 
автоцентру до мене як до клієнта. Менеджер з продажу запчастин 

Олексій Олексін завжди допомагає підібрати найоптимальніший варіант. 
Адже для мене важливо довіряти працівникам автоцентру вирішення 

питань стосовно мого автомобіля. 
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Учасниками Автоград-клубу автоматично стають всі, хто купує 
автомобіль та обслуговує його в Автограді. Обмежень щодо марок 
автомобілів чи їх віку немає – кожен власник легкового автомобіля, який 
скористається послугами сервісних центрів чи придбає запасні частини, 
надано вигідні умови нової програми лояльності.

Кожен учасник клубу отримує знижки на обслуговування автомобіля, 
придбання аксесуарів і запчастин, а також отримувати додаткові бонуси 
та актуальні пропозиції. Ви маєте можливість безпосередньо впливати на 
розмір знижок – вони є накопичувальними та зростають залежно від вашої 
активності.

Автоград-клуб — це програма лояльності, що об’єднує успішних людей, 
які цінують свій час та високу якість обслуговування і прагнуть отримувати 
тільки найкращі умови та пропозиції.

ЮРІЙ ДЕМ’ЯНЧУК, 
проректор Рівненського інституту слов’янознавства 

Київського славістичного університету

Актуальну інформацію про акції та послуги ви можете прочитати 
на сайті avtograd-rivne.com та на офіційній сторінці у Facebook. 

Ще більше переваг для 
УЧАСНИКІВ АВТОГРАД-КЛУБУ!

Учасниками Автоград-клубу автоматично стають всі, хто купує 
автомобіль та обслуговує його в Автограді. Обмежень щодо марок 
автомобілів чи їх віку немає – кожен власник легкового автомобіля, який 
скористається послугами сервісних центрів чи придбає запасні частини, 

Кожен учасник клубу отримує знижки на обслуговування автомобіля, 
придбання аксесуарів і запчастин, а також отримувати додаткові бонуси 
та актуальні пропозиції. Ви маєте можливість безпосередньо впливати на та актуальні пропозиції. Ви маєте можливість безпосередньо впливати на 
розмір знижок – вони є накопичувальними та зростають залежно від вашої 

придбання аксесуарів і запчастин, а також отримувати додаткові бонуси 
та актуальні пропозиції. Ви маєте можливість безпосередньо впливати на 

Оборот

Знижка 
на запасні 
частини 
та аксесуари

Знижка на 
роботи СТО

Знижка на 
придбання 
нового 
автомобіля

500 — 1500 грн 2% 3% -

1501 — 5000 грн 3% 5% -

5001 – 10 000 грн 4% 7% 0,5%

10 001 – 15 000 грн 5% 10% 1%

Більше 15 000 грн Отримання картки VIP- учасника 
«Автоград-клубу» зі спеціальними умовами

VIP-учасники Автоград-клубу додатково отримують:

Знижка на запасні 
частини

Знижка на 
роботи СТО

Знижка на придбання 
автомобіля

7% 15% 1%



Компанія «Луцьк-Експо» – незмінний лідер 
на автомобільному ринку Волині
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Офіційний дилер Renault у м. Луцьк та Волинській області, автоцентр 
«Луцьк-Експо», серед інших автомобільних гравців регіону вирізняється 
стабільністю та зростанням показників діяльності. Другий рік поспіль 
компанія займає лідерські позиції з продажу нових автомобілів. Також 
щороку зростає якість обслуговування клієнтів, адже персонал автоцентру 
постійно проходить сертифікацію і повністю відповідає рекомендаціям 
імпортера «Рено Україна». 

«Луцьк-Експо» є стабільним роботодавцем завдяки злагодженій 
роботі сформованої команди, хорошому соціальному пакету та високій 
заробітній платні.

Основними напрямками діяльності компанії є: 
• Продаж нових автомобілів Renault (зокрема, у кредит під 0% річних 

та лізинг)
• Сервісне обслуговування автомобілів 
• Продаж авто з пробігом
• Програма Trade-Іn (ви з легкістю зможете обміняти свій автомобіль 

на новий з доплатою)
• Страхування автомобілів

За сім років клієнтами автоцентру та щасливими власниками 
автомобілів стали понад 950 волинян та жителів інших областей, а база 
клієнтів СТО «Луцьк-Експо» налічує більше 6 000 власників різних брендів. 

Для клієнтів сервісу ми пропонуємо не тільки повний спектр ремонтно-
діагностичних робіт, а й супутні послуги: встановлення додаткового 
обладнання, сервіс у кредит, зберігання зимової гуми, а також постійні та 
сезонні сервісні пропозиції. «Луцьк-Експо» надає сервісне обслуговування 
як для гарантійного, так і для післягарантійного парку автомобілів. У 
компанії турбуються про ваш автомобіль, тому для клієнтів ми пропонуємо 
величезний асортимент оригінальних запчастин. На всі запасні частини і 
виконані роботи поширюється гарантія.

«Луцьк-Експо» – соціально відповідальна компанія, тому протягом 
року ми організовуємо різноманітні заходи для жителів регіону, такі 
як сімейне свято Renault Family Days, День захисту дітей, День Святого 
Миколая, День Землі.



Послуги в рамках програми «Автомобілі з пробігом»

Автомобілі з пробігом завжди користу-
валися популярністю. Однак, здійснюючи 
операцію на авторинках, покупець нерідко 
ризикує, адже не володіє необхідним обсягом 
інформації про обраний автомобіль, до того ж, 
ця інформація часто недостовірна. 

Автоград з 2014 року пропонує клієнтам 
тільки якісні та перевірені автомобілі з пробігом 
з наданням гарантії на них. Наші клієнти 
стверджують, що придбання автомобілів з 
пробігом в офіційного дилера – це перш за 
все відповідальність за якість. Також, купуючи 

авто з пробігом в Автограді, ви можете бути 
впевненими в реальному пробігові автомобіля, 
адже усі авто проходять перевірку на СТО, 
після якої видається заключення про стан 
автомобіля.

 
Автоград піклується про своїх клієнтів на 

всіх етапах продажу та купівлі автомобіля – 
безпосередньо на місці ви зможете отримати 
також послуги страхування, кредитування, 
постановку і зняття автомобіля з обліку, 
встановлення додаткового обладнання та 
багато іншого.

Автомобілі з пробігом
в Автограді

Повний цикл послуг з купівлі-
продажу автомобіля. 

Індивідуальний підхід до кож-
ного клієнта. 

Якість автомобілів. Перевірена 
історія авто, діагностика перед 
продажем на СТО і, найголовніше, 
інформація про реальний пробіг.

Повна і правдива інформація про автомобілі, великий вибір, комфорт, прозорість 
угоди і, що не менш важливо,  гарантія на автомобілі – такі переконливі переваги об-
рати автомобіль з пробігом саме в Автограді!

Переваги придбання 
автомобілів з пробігом 
в Автограді: 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ОЦІНКА ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ КОМІСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК
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На нашому сайті є розділ 
«Онлайн заявка на купівлю 
авто». Ви маєте можливість 
залишити заявку з бажаними 
даними – маркою авто, ціною, 
пробігом тощо, та отримати про-
позицію стосовно вашої заявки.

Ми допоможемо оцінити ваш 
автомобіль за ринковою ціною. 
Для оцінки вашого авто ви мо-
жете приїхати в Автоград у 
зручний для вас час та отримати 
комерційну пропозицію. 

Ви маєте можливість поста-
вити ваш автомобіль на наш ко-
місійний майданчик та продати 
його, не обтяжуючи себе зайви-
ми турботами. 



Тобто, ви отримуєте якісний автомобіль з 
пробігом за вигідною ціною, з прозорою 
історією. Вам більше не потрібно пере-
живати через складне оформлення доку-
ментів та більше того – на всі автомобілі 
діє гарантія! Тож купуйте надійні автомо-
білі з пробігом з Європи вигідно та прозо-
ро в Автограді на Кобзарській, 85.

Cупровід купівлі 
автомобілів з пробігом 

з Європи!
Це нова послуга від Автограду, 
яка дозволяє заощадити кошти при купівлі 
вживаних автомобілів з Європи. 

—  Провівши чималу роботу щодо можливості ввезення автомобілів з-за кордону, 
в першу чергу з Європи, ми пропонуємо для вас підбір автомобілів (марка, модель, рік 
випуску, об’єм двигуна, технічні характеристики і т.д.) та повний митний супровід на всіх 
етапах оформлення, — зазначив директор ТОВ «Вік-Експо» Володимир ЧУМАКЕВИЧ.

1. Вигідні цінові пропозиції

2. Індивідуальний підбір реальних ав-
томобілів, на противагу сумнівних про-
позицій та продавців з інтернету

3. Перевірені авто з реальною історі-
єю експлуатації. Ми несемо відповідаль-
ність за якість проданих автомобілів

4. Прозорість та надійність (повний 
митний супровід та оформлення необ-
хідних документів)

5. Гарантія на автомобілі

ОЛЕКСАНДР ЛІЩУК, 
керівник напряму автомобілів з пробігом

Автоград  допоможе вам здійснити вибір якісного автомобіля з Європи, розрахувати 
суму митних платежів і зборів, доставити в Україну, розмитнити та зареєструвати 
автомобіль у територіальному сервісному центрі. 

П’ять причин, чому 
обов'язково необхідно 
скористатись 
цією послугою:
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  ŠKODA KODIAQ
      СИЛЬНИЙ, ЯК ВЕДМІДЬ

Компанія ŠKODA втілила в Kodiaq елементи нового корпоративного стилю марки і 
створила автомобіль, який привнесе в сегмент SUV вражаюче поєднання динамічного 
дизайну, естетики, елегантності й безкомпромісної місткості. Кросовер KODIAQ 
володіє всіма перевагами бренду, зокрема, великою кількістю функціональних 
можливостей і безліччю функцій «Simply Clever»

ІВАННА ІВАНОВА, 
керівник відділу продажів автомобілів ŠKODA

довжина авто – 4,7 м          система Area View    2-зонний клімат-контроль   
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Новий великий SUV Kodiaq – чудовий 
автомобіль, який виконає будь-які 
завдання. Модель втілює внутрішню 
силу й енергію, володіючи класичними 
перевагами сімейства автомобілів ŠKODA 
– неперевершеною функціональністю і 
вражаючим внутрішнім простором. 

ŠKODA Kodiaq з його яскравим емоційним 
дизайном завжди буде виділятися на 
дорозі. Елегантна зовнішність підкреслює 
силу цього великого «хижака» і його 
динамічний характер. Цей надійний 
автомобіль з легкістю справляється з 

будь-яким дорожнім покриттям і при 
цьому зберігає виняткову маневреність і 
динаміку, забезпечуючи своєму власникові 
справжнє задоволення від керування. 

ŠKODA провела тестування прототипів і 
передсерійних зразків нового Kodiaq в 
рамках серії інтенсивних випробувань 
по всьому світу. Експлуатаційні тести 
включали кліматичні випробування 
Kodiaq в діапазоні температур від -40° 
до +90° С, тест-драйви автомобілів в 
екстремальних кліматичних умовах, 
у тому числі в сильний снігопад, під 

проливним дощем і палючим сонцем, 
а також включали пробіг на тривалі 
дистанції по важкопрохідних маршрутах, 
тестування автомобілів на установці 
Hydropuls і функціональні тести.

Ще одна відмінна риса ŠKODA Kodiaq 
– неймовірний внутрішній простір при 
зовнішній компактності. Ця модель має 
найбільш містке багажне відділення у 
класі, – об'єм може варіюватися від 720 
л до 2 065 л (зі складеними задніми 
сидіннями). В Україні ŠKODA Kodiaq 
з'явиться навесні 2017 року. 

KODIAQ

  7 подушок безпеки                     багатофункціональне кермо                 система Care Connect  

KODIAQ



Новий Pilot оснащений сучасним 
двигуном V6 сімейства Earth Dreams, 
об’ємом 3,0 літра з системою i-VTEC, 
потужністю 249 к.с., котрий працює в 
парі з новою 6-ступеневою АКПП. Цей 
двигун розганяє важкий SUV від 0 до 100 
км/г за 9,1 с., при цьому, незважаючи на 
постійний повний привід, витрата палива 
є помірною – 10,4 л у комбінованому 
циклі.
 
Новий Pilot має високий рівень безпеки 
– починаючи з передбачуваності та 
впевненості керування автомобілем 

у різних  ситуаціях і закінчуючи 
оснащенням моделі широким спектром 
засобів активної та пасивної безпеки: 
подушки і шторки безпеки, системи 
курсової стійкості, системи попередження 
про зіткнення і вихід зі смуги, камера 
Lanewatch для контролю мертвої зони 
праворуч і багато іншого.

Перебуваючи за містом, ви можете бути 
впевнені, що зможете швидко і за менший 
час повернутися в місто на заплановану 
зустріч, оскільки новий постійний 
повний привід i-VTM4 дозволить 

скоротити шлях, використовуючи лісові 
та польові дороги, й забезпечить надійну 
прохідність завдяки встановленим 
режимам руху «Сніг», «Бруд», «Пісок». 

Дизайн інтер’єру відрізняється якістю 
матеріалів преміум-класу, сучасним 
діловим стилем і численними рішеннями, 
що підвищують комфорт водія та 
пасажирів. Компонування салону 
передбачає безліч варіантів використання 
від «пасажирського» 8-місного до 
«вантажного», з вражаючим об’ємом 
багажного відділення 1 779 літрів.

сучасний двигун V6 сімейства Earth Dreams, об'ємом 3.0 л             режими руху «Сніг», «Бруд», «Пісок»
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HONDA PILOT
ЩЕ БІЛЬШЕ КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ

АНДРІЙ НІКІТІН,
керівник відділу продажу Honda

Третє покоління Honda Pilot кардинально 
змінює уявлення про те, яким повинен бути 

сучасний SUV. Це суворий і впевнений на 
дорозі автомобіль, а всередині він дружній 

і комфортний. Виробник не забув про 
ваші витрати на експлуатацію та розробив 
двигун для використання більш дешевого 

92-го бензину. А сучасна інформаційно-
розважальна система преміум-класу Honda 

Connect та відеосистема для пасажирів 
задніх рядів додадуть вам більше яскравих і 

позитивних емоцій під час подорожі

панорамний дах        об'єм багажного відділення 1 779 л       мультимедійна система Honda Connect
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FIAT DOBLO
ЛІДЕР У СВОЄМУ КЛАСІ

Нова версія Doblо має підвищену продуктивність і поліпшені експлуатаційні 
характеристики; у неї також новий стиль інтер’єру та екстер’єру, що поєднує 
функціональність і комфорт. Саме ці якості дозволяють Doblo щороку займати 
лідируючі позиції у своєму класі та, наприклад, звання «Автомобіль 2016 року» у 
номінації «Співвідношення ціна/якість»

ОЛЕКСАНДР ЛІЩУК, 
керівник відділу продажу FIAT

бензинові та дизельні двигуни        вантажопідйомність – 1000 кг    5-, 7-місний салон
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Fiat Doblo — автомобіль, який 
багато років поспіль є найбільш 
продаваним у сегменті невеликих 
комерційних автомобілів в Україні. 
Ця модель одночасно поєднує в 
собі відмінну вантажопідйомність 
та економічність, високий кліренс, 
хорошу базову комплектацію, 
великий об'єм вантажного відсіку, а 

також характеризується простотою 
навантаження і розвантаження.

Саме Fiat Doblo став першим автомобілем 
у своєму сегменті, що запропонував два 
варіанти довжини бази (2,58 м і 2,96 м) і 
два варіанти висоти стелі (1,8 м і 2 м), що 
зробило його наймісткішим фургоном у 
своєму класі.

У Doblo четвертого покоління відбулися 
зовнішні зміни та оновився салон.  
Автомобіль став більш солідним і 
стильним завдяки новій оптиці та 
решітці радіатора, а всередині – більш 
комфортабельним, отримавши сучасну 
приладову панель і ергономічне кермове 
колесо.

Для Fiat Doblo запропоновані бензинові 
двигуни 1.4 Fire потужністю 77 к.с.,  
високоефективні турбодизелі – 1.3 
Multijet 16v потужністю 75 і 85 к.с., два 
двигуни 1.6 та 2.0 Multijet потужністю 105 
і 120 к.с. в парі з 5- чи 6-ступінчастою 
коробкою передач.

Fiat Doblo представлений у трьох 
модифікаціях: Combi Maxi для 
комбінованих перевезень пасажирів та 
вантажів, версія Cargo з підвищеною 
вантажопідйомністю, а також 
пасажирська версія Panorama, яка 
відрізняється особливим комфортом і 
відмінною керованістю.

Fiat Doblo Cargo – ідеальний бізнес-
партнер для свого власника. Таким його 
робить багатоважільна незалежна задня 
підвіска, вдосконалені коробка передач 
і зчеплення. Fiat Doblo випускається з 
однією або двома зсувними бічними 
дверцятами, з дверима, що підіймаються 
позаду, або розпашними дверцятами, за 
бажанням – з додатковим люком в задній 
частині даху, що дозволяє перевозити 
довгоміри. Doblo у версії Panorama може 
мати п'ятимісний чи семимісний салон 
– відмінний сімейний автомобіль, який 
сподобається як дітям, так і їхнім батькам. 

довжина бази – 2,58 м і 2,96 м             об’єм вантажного відділення – 5 м3
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Kadjar – нова модель на ринку кросоверів. 
При цьому вона відрізняється від своїх 
конкурентів такими характеристиками, 
як спортивний і одночасно чуттєвий 
дизайн, вишуканий інтер’єр, сучасна 
лінійка двигунів.

Kadjar побудований на платформі Альянсу 
Renault-Nissan, яка використовується для 
сегментів C і D. Завдяки цьому автомобіль 
має вражаючі габарити для свого класу 
(4,45 м в довжину, 1,84 м в ширину, 1,60 
м у висоту). Високий кліренс, алюмінієві 
леєри, бічні протектори, передні та задні 
захисні накладки бампера – все це дає 
відчути характер кросовера.

Kadjar пропонує широку лінійку 
сучасних двигунів, які поєднують 
динамічні характеристики, економну 
витрату палива та низький рівень 
викидів СО2: бензиновий двигун 1,2 л, 
130 к.с; дизельний двигун 1,5 л, 110 к.с. 
(витрати у  змішаному циклі – 4,5 л/100 
км), дизельний двигун 1,6 л, 130 к.с. 

Окрім рельєфних рис кузова, 
індивідуальність Kadjar підкреслюється 
новим для Renault характерним 
малюнком денних ходових вогнів, що 
використовується здебільшого преміум-
брендами, а задні ліхтарі з 3D-ефек 
створюють відчуття глибини. 

Навіть у дрібницях дизайнери подбали 
про стиль — інтер'єр автомобіля 
сучасний і якісний: мультимедійна 
система R-Link, можливість змінювати 
колір 7-дюймового сенсорного дисплея, 
вишукана й елегантна нова ключ-карта, 
приємні на дотик матеріали обробки, 
вдосконалені сидіння. 

Renault KADJAR оснащений найкращими 
інноваційними технологіями та 
передовими системами допомоги водієві, 
зокрема, це система допомоги при 
паркуванні з пакетом Easy Park Assist, 
система контролю "сліпих зон", система 
попередження про зміну смуги руху тощо.

повний привід та система контролю зчеплення з дорогою          6– або 7-ступінчаста АКП         навігація

система складання сидінь Easy Break                    3 режими трансмісії — 4WD, 2WD Extended Grip та 2WD
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RENAULT KADJAR
СТИЛЬНИЙ, СПОРТИВНИЙ, СУЧАСНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ

У новій стратегії дизайну Renault, Kadjar уособлює 
дві пелюстки «квітки життя» —  «Відкриття» та 
«Любов». Бо неможливо розділити динамізм, 
дух пригод, а також емоції, які викликає дизайн 
цього автомобіля. Автомобіль виглядає легким 
і елегантним, а салон просторий та зручний і 
для водія, і для пасажирів. Виробники Renault 
постійно повторюють, що в кожному їхньому 
автомобілі б'ється серце Formula1, адже компанія 
в серійному виробництві застосовує технології, які 
використовують в автоспорті

СЕРГІЙ ЛАЗАР,
керівник відділу продажів Renault

мультимедійна система Renault R-Link-2 (7 дюймів)      фари FULL Led      передній та задній парктроніки

Як і всі моделі Renault, Kadjar 
універсальний, функціональний 
і практичний. Об’єм багажного 
відділення — один з кращих в 
сегменті — 527 л. Спинку переднього 
пасажирського сидіння також можна 
скласти, створюючи рівну підлогу аж 
до панелі приладів, щоб перевозити 
довгомірні речі довжиною більше 2,5 м!



NISSAN X-TRAIL
ІДЕАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

Новий Nissan X-Trail поєднує в собі кращі якості позашляховика 
і кросовера. Автомобіль став ще більш виразним завдяки 
панорамному люку з електроприводом, заднім фарам, що 
нагадують бумеранг, і переднім світлодіодним фарам.

Представник третього покоління позашляховиків Nissan X-Trail 
став ще більш комфортним та просторим – він відрізняється 
дуже ергономічним і практичним салоном; перевагою кузова є 
нова платформа з більш довгою колісною базою.

Система 2WD або ALL MODE 4х4-i, салон на 5 місць і 
просторий багатофункціональний багажник – завдяки цим та 
іншим особливостям новий Nissan X-Trail гідний вважатися 
автомобілем для всієї родини.

Інтер'єр салону подарує вам комфорт за будь-яких умов 
за бортом X-Trail. Насолоджуйтесь панорамним дахом 
з електроприводом, шкіряними сидіннями з подвійною 
прострочкою, світлодіодним освітленням всередині 

японська збірка    кліренс 210 мм повний привід ALL MODE 4 х 4-i
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X-Trail поєднує в собі всі переваги повнопривідних моделей Nissan зі свіжими ідеями та 
технологіями. Це автомобіль, який виводить сегмент компактних позашляховиків на якісно новий 
рівень. Новий X-Trail успадкував весь позашляховий потенціал від свого попередника і об'єднав 
його в собі з вражаючим дизайном, інноваційними технологіями та винятковим комфортом

АННА МИКИТИН, 
менеджер з продажу автомобілів Nissan

4 камери кругового огляду        функція моніторингу сліпих зон          дистанційне відкриття багажника

та чорним лакованим оздобленням панелі приладів з 
металевими вставками.

Всі технічні інновації, які знайшли застосування в новій 
моделі, націлені на покращення комфорту водія і пасажирів. 

Яскравим прикладом сказаного вище можна вважати 
програму Nissan Connect, яка запропонує вам широкий вибір 
додатків для відтворення музики, соціальних мереж, розваг 

і подорожей завдяки своєму великому семидюймовому 
сенсорному екрану.

Показники середніх і фактичних швидкостей, навігація 
із зазначенням поворотів, аудіосупровід, розпізнавання 
дорожніх знаків – про це та багато іншого вам розповість 
одна з найпередовіших приладових панелей з п'ятидюймовим 
кольоровим TFT-дисплеєм, що з'єднує 12 графічних дисплеїв.

АВ
ТО

ГР
АД

   
21

   
Ф

Л
АГ

М
АН

И



VOLKSWAGEN TIGUAN
ГОСТРИЙ В КЕРУВАННІ ТА НЕРЕАЛЬНО КОМФОРТНИЙ

Про безпеку пасажирів фахівці подумали 
особливо – сім подушок безпеки, 
системи Frоnt Assist і City Emеrgency 
Brаking, Pedastrian Mоnitoring, Lаne 
Assist, Lane Departurе, Autоmatic Post – 
Cоllision Braking System, АSR, ЕDS, МSR, 
активний капот, ручні електрогальма, 
розумний асистент для допомоги 
підйому в гору і при спуску з неї. Графіка 
та алгоритм роботи додатків, зашитих 
у систему мультимедіа, – на висоті. Все 
зрозуміло і не потребує додаткового 

вивчення інструкції з експлуатації. 
Автомобіль оснащений камерою огляду 
в 360 градусів і функцією обертання 
автомобіля на моніторі, що дуже 
зручно при паркуванні. Навігація авто 
дублюється на обидва монітори, а для 
неуважних водіїв встановлений проектор 
на лобове скло.

Крім функції вибору режиму їзди MODE, 
повнопривідний Tiguan має приємний і 
корисний бонус – зручний перемикач, що 

дозволяє змінювати налаштування їзди 
для різних дорожніх і погодних умов. 
Режимів чотири – Onroad, Snow, Offroad і 
Offroad Individual. Якщо включити Snow, 
то педаль газу стає більш чутливою, 
а електроніка жорсткіше реагує на 
ковзання, швидко блокуючи необхідні 
колеса, щоб не допустити погіршення 
ситуації. При активації Offroad-режиму 
автоматично включається допомога при 
спуску, змінюється алгоритм роботи ESP 
і системи повного приводу 4Motion.

Найперша зміна у новому Volkswagen 
Tiguan – збільшення його в довжині. Як 
передні, так і задні пасажири отримали 
надбавку в місці від 26 до 29 мм. Сидіння 
другого пасажирського ряду розділені, 
мають етапне регулювання спинки крісла, 
можуть переміщатися по салону з кутом 
нахилу 180 мм, дозволяючи тим самим 
збільшити обсяг багажу або звільнити 
більше місця для ніг. 

нове сімейство двигунів 2.0 TDI         нове покоління автоматичних КПП    сучасний дизайн
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Volkswagen продовжує відверто дражнити та догоджати своїм шанувальникам, змушуючи 
їх відчувати захват! Volkswagen Tiguan – це гострий у керуванні та нереально комфортний 
автомобіль. Якість матеріалів традиційно для марки Volkswagen бездоганна, а обробка 
дорогих версій – просто розкішна. Всупереч моді на однакові авто різних розмірів, 
новий Tiguan має своє обличчя. Автомобіль став ще спортивнішим, просторішим, 
економічнішим та безпечнішим. А нові двигуни — це просто фантастика! 

ВІТАЛІЙ БРЕЧКО
керівник відділу продажу автомобілів  Volkswagen

нове покоління повнопривідних трансмісій 4 MOTION з режимами D-MODE        більше місця та комфорту
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Тепер новий Megane можна впізнати 
відразу, з першого погляду. Денні ходові 
LED-вогні з характерним С-образним 
малюнком надають виразного вигляду, а 
задні LED-вогні з 3Dефектом підкреслюють 
унікальну індивідуальність вдень і вночі.

Новий Megane отримав більш спортивні 
та збалансовані пропорції: він став довшим 
і нижчим. Ширша колісна база і вкорочений 

передній звіс надають динамічності. А ексклюзивна система Renault Multi-Sense координує роботу всіх 
систем автомобіля в дорозі й дає можливість адаптувати функціонал автомобіля до бажань водія. 

Всі технології, що визначають стиль керування і комфорт, гармонійно поєднані: реакція і звук 
двигуна, зміна передачі, жорсткість керма, контурне підсвічування салону і бортового комп'ютера, 
стиль відображення інформації. Всі функції об'єднуються в одному з 5 режимів водіння: еко, 
нейтральний, комфорт, спорт і персональний. 

Volkswagen повністю оновлює 
модель Amarok. Пікап преміум-
класу в сегменті В буде оснащений 
двигуном V6 останнього покоління 
зі збільшеним об'ємом. Пікап, який 
відчуває себе однаково комфортно 
як на міських вулицях, так і в 
умовах бездоріжжя, тепер розвиває 
максимальний обертальний момент 
550 Нм і потужність до 224 к.с.

В залежності від потужності двигуна пропонується три різноманітних варіанти 
приводу:  класичний задній привід, а також повний привід 4MOTION у двох варіаціях: 
з заднім приводом і передньою віссю, що підключається, у поєднанні з механічною 
коробкою передач, або з постійним повним приводом і диференціалом Torsen з 
8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Оновлений Volkswagen Amarok вже в 
Україні, а от версія з 3,0 л TDI буде доступна з весни 2017 року.

ŠKODA24 – програма, яка надає 
власникам автомобілів ŠKODA безкоштовну 
технічну допомогу та інші послуги протягом 
усього гарантійного строку. 

Власники пластикових карт «ŠKODA24» можуть розраховувати на цілодобову сервісну та 
інформаційну підтримку, кваліфіковану консультацію, а також скористатися спеціальними знижками 
на автозаправних станціях, на страхові послуги, на придбання обладнання для систем супутникового 
охорони і моніторингу автомобілів, знижками на придбання туристичних пакетів і безліччю інших 
ексклюзивних пропозицій від партнерів програми лояльності. 

Fiat Professional робить ще один крок вперед, 
запускаючи Fullback, що завершує його поточну 
широку лінійку машин і послуг, які адаптовані до 
потреб професійних клієнтів.

Новий Fullback є одним з перших пікапів у світі з 
алюмінієвим двигуном і поєднує в собі максимальну 
легкість з максимальною потужністю. Маса причепа 

може досягати 3100 кг. Крім того, він випускається як з шестиступінчастою механічною коробкою 
передач, так і з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. 

Fullback поєднує в собі сміливі і м’язисті лінії зі стилем та елегантністю. Це відображає всю турботу 
і пристрасть Fiat Professional до деталей і ретельного проектування.  Лінійка включає в себе чотири 
конфігурації – Single Cab (одинарна кабіна), Extended Cab (розширена кабіна), Double Cab (подвійна 
кабіна) і Chassis (шасі), а також  три рівні комплектації. 

Оновлений 
Volkswagen Amarok 
з потужним 
шестициліндровим 
двигуном

Запуск програми 
лояльності ŠKODA24

Fiat Fullback — 
ідеальний пікап 
для кожного

В Україні стартували 
продажі нового 
покоління хетчбека 
Renault Megane
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За версією відомого автомобільного порталу 
Focus2Move,  Honda CR-V стала однією з 
найпопулярніших моделей у світі – всього було 
реалізовано 696 594 авто. Нагадаємо, Honda 
CR-V неодноразово визнавалася бестселером. 
Починаючи з 1997 року, більше 750 000 авто 
було продано в Європі, при цьому практично 50 
000 одиниць – впродовж 2014 року.

В Україні оновлений CR-V оснащується 
бензиновим i-VTEC двигуном, сімейства Earth Dreams, об'ємом 2,4 л. та потужністю 188 к.с. Новий 
силовий агрегат дозволив покращити динамічні характеристики моделі, у порівнянні з попередником. 
Максимальна швидкість становить 190 км/год, а показники крутного моменту – 245 Нм при 3900 
оборотах на хвилину. 

Крім того, істотно покращилася паливна економічність автомобіля. За рахунок безступеневої 
коробки передач CVT, яка працює в парі з 2,4–літровим i-VTEC, витрата палива знижена на 6% і 
становить 6,5 л/100 км, при русі по трасі і 7,9 л у змішаному режимі. До того ж, можливість заправляти 
кросовер бензином А-92, приємно радує українських споживачів.

Honda CR-V 
стала однією з 
найпопулярніших 
моделей у світі



На Паризькому авто-
салоні-2016 дебютував  
новий Renault Koleos у версії 
Initiale Paris. Новий Koleos 
– це справжній кросовер 
D-сегменту з підкреслено 
м'язистим дизайном, 
повним приводом, відмінною прохідністю завдяки дорожньому просвіту в 210 мм, просторим, 
вишуканим і зручним салоном з п'ятьма посадковими місцями і безліччю флагманських опцій, таких 
як мультимедійний планшет R-LINK 2. 

У версії Koleos Initiale Paris об'єднується все найкраще, що може запропонувати Renault в плані 
комфорту в дорозі і дизайну із зовнішніми елементами, які є характерними ознаками стилю Initiale 
Paris. Renault Koleos Initiale Paris з'явиться на українському ринку вже в 2017 році.

П'ятий рік поспіль Nissan входить до числа найбільш 
цінних брендів світу за версією Interbrand, одного зі 
світових лідерів у сфері консультування брендів, і його 
престижного дослідження Best Global Brands. У цьому 
році в списку найбільш цінних брендів світу Nissan 
зайняв 43 місце, піднявшись на нього з торішнього 49 
місця. Цього року Nissan також став четвертим в списку найбільш динамічно зростаючих брендів світу.

Результат в рейтингу Interbrand – свідчення визнання безперервних зусиль Nissan у сфері 
просування бізнесу і підвищення впізнаваності бренду. Стратегія Nissan полягає у проактивному 
створенні захоплення від бренду, яке також включає в себе розповідь про історію бачення 
Intelligent Mobility, в якому водіння має зачаровувати і стати безпечнішим та екологічнішим. 
За минулий рік Nissan збільшив впізнаваність бренду за рахунок спонсорства таких заходів 
світового значення, як Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро 2016 року та Ліга чемпіонів УЄФА.

Виїзний тест-драйв 

Nissan знову 
визнаний одним 
з кращих 

Новий Koleos Initiale Paris — 
найстарша модель лінійки 
кросоверів Renault
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ŠKODA провела тестування прототипів і 
передсерійних зразків нового Kodiaq в рамках 
серії інтенсивних випробувань по всьому світу. 
Тести включали кліматичні випробування 
Kodiaq в діапазоні температур від -40° до +90°С, 
тест-драйви автомобілів в екстремальних 
кліматичних умовах, у тому числі в сильний 
снігопад, під проливним дощем і палючим сонцем, а також включали 
пробіг на тривалі дистанції по важкопрохідних маршрутами, тестування 
автомобілів на установці Hydropuls і функціональні тести. Результати 
випробувань ŠKODA Kodiaq підтверджують: великий SUV від чеської 

ŠKODA Kodiaq 
успішно проходить 
експлуатаційні 
випробування

марки встановлює нові стандарти у класі з точки зору якості і надійності. 
Ексклюзивні матеріали з тестування ŠKODA Kodiaq, включаючи звіт про 
результати експлуатаційних випробувань, доступні для всіх бажаючих на 
новій онлайн-платформі ŠKODA Storyboard.

Існує упереджена 
думка, що це 

платна послуга. 
Насправді для 

охочих випробувати 
автомобіль - 

це безкоштовно!
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Професійна команда Автограду

Автоград — це команда не лише професіоналів, а й надзви-
чайно дружних, позитивних, згуртованих людей, яким комфорт-
но працювати разом. Адже принципами нашої роботи є співпра-
ця, об’єктивність та взаємодопомога.

   
Група компаній Автоград є стабільним роботодавцем, який 

дотримується трудового законодавства України. Компанія постійно дбає 
про спільний успіх, задоволення роботою та комфортні умови праці у 
команді колег. Працівники Автограду мають офіційне працевлаштування 
та соціальні гарантії: оплачувана відпустка, офіційні державні вихідні, 
відрахування у Пенсійний фонд; компенсація лікарняних та інших витрат.

Керівництво Автограду постійно стежить за рівнем знань своїх 
працівників та систематично організовує для них навчання як у спеціальних 
центрах імпортерів, так і проводить внутрішнє навчання персоналу. 
Зокрема механіки на заняттях вивчають технологічні процеси ремонту і 
діагностики, світовий досвід провідних фахівців-ремонтників, а також 
складають іспити за тестовими завданнями.

 
Щоденно команда Автограду працює на результат – ми постійно 

рухаємось вперед і ніколи не зупиняємось на досягнутому. 

Автоград також допомагає формувати майбутнє покоління 
професіоналів, тож компанія завжди відкрита для студентів і кожен 
може реалізувати свої мрії у нас. Зокрема, студенти мають можливість 
проходити практику та стажування і, найголовніше, – брати участь у живому 
робочому процесі під наставництвом професіоналів та адаптуватися до 
реальних умов роботи.

Пишаємось нашим сервісом та здобутками наших колег!
У червні 2016 року консультант сервісу ŠKODA 

у Рівному Максим Грошко представляв Україну на 
міжнародному фіналі конкурсу ŠKODA Challenge, який 
проводиться серед найкращих фахівців. Загалом у 
фіналі, що проводився у Празі, змагались представники 
із 30 різних країн світу. Дякуємо Максиму за гідне 
представлення України та нашого автоцентру на такому 
високому рівні!

А в грудні 2016 року у всеукраїнський національний 
фінал конкурсу ŠKODA Challenge  пройшли троє 
працівників Автограду – в номінації «Диспетчер-
консультант» нашу компанію представляв консультант 
сервісу Євген Бутенко, а в номінації «Електрик-діагност» 
– Віктор Волошин та Юрій Охмак. 

Дякуємо колегам 
за високий рівень професіоналізму!Юрій Охмак, Євген Бутенко, Віктор Волошин Максим Грошко
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Постійний розвиток – це одна з головних цінностей групи компаній Автоград. 
Щороку наші працівники проходять внутрішні та зовнішні навчання. 

У 2016 році наші колеги отримали нові знання у таких напрямах:

успішно пройшов інформацій-
но-навчальний курс в учбовому 
центрі компанії «Роберт Бош 
ЛТД» на тему «Основи електро-
ніки та електровимірювань»

Олег Чернюк

Ганна Микитин
успішно пройшла навчання 
та є сертифікованим мене-
джером з продажу автомо-
білів Nissan.

Олексій Олексін 
успішно пройшов Атестацію 
персоналу дилерської мережі 
Renault в Україні в категорії 
«Керівник відділу / продавець 
запасних частин»

Олег Данильчук
успішно пройшов технічний 
тренінг зі встановлення та на-
лаштування газових систем 
GasItaly F5 SGI та GasItaly F3. 

Тарас Кузьменюк
став учасником конференції 
Renault «Club Cotech» та успішно 
засвоїв програму «Електромеха-
нік Renault». 



Автоград
Ми пишаємось, що у нашому автомо-

більному містечку постійно відбуваються 
різноманітні яскраві події. Автоград щодня 
підтверджує свою причетність до життя 
міста, бере участь у соціальних та освітніх 
проектах, виставках, конкурсах, благодій-
них заходах, підтримує цікаві молодіжні іні-
ціативи. І 2016 рік став для Автограду осо-
бливо насиченим та результативним.

Вже традиційно на початку 2016 року, у січні, 
в автоцентрі ŠKODA відбулося довгоочікуване 
свято – різдвяний карнавал, на якому маленькі 
рівняни куштували кутю та найрізноманітніші 
смаколики. Діти розважалися з улюбленими 
казковими героями та змагались у найкращому 
виконанні різдвяних колядок і щедрівок, а за це 
отримували солодкі подарунки.

Привітати з різдвяними святами до Автограду 
завітали Рівненський театр ляльок та колективи 
колядників з міських закладів культури. 
Найбільш захоплюючими виявилися виступи 
колективів колядників та щедрувальників, а 
також театралізований вертеп з традиційними 
українськими піснеспівами. 

Щорічний різдвяний 
карнавал в Автограді

25 років = 25 призів! 
Спеціально з нагоди свого 25-річчя Автоград 

організував спеціальну святкову акцію «25 
років = 25 призів», у якій взяли участь більше 
1200 учасників. Кожен, хто придбав автомобіль 
чи скористався сервісом Автограду в акційний 
період, отримав можливість взяти участь у 
розіграші цінних призів – подорожі до Єгипту, 
автобусного туру до Європи та відпочинку в 
Карпатах.

А 30 жовтня 2016 року, на День 
автомобіліста, в Автограді відбувся розіграш 
призів. Ми запросили танцювальний колектив, 
музикантів, організували цікаві активності, 
пригощання. Найголовнішою родзинкою нашої 
події були розіграші цінних подарунків, які ми 
проводили з допомогою сайту random.org в 
режимі онлайн. 

Подарункові сертифікати на поїздки від 
нашого генерального туристичного партнера 
– турагенції TUI – отримали: Лищун Сергій 
Іванович – сертифікат на поїздку в Європу; 
Косар Сергій Миколайович – сертифікат 
на поїздку в Карпати; Компанія "Екоінвест", 
керівник Шендрик Дмитро Дмитрович – 
сертифікат на поїздку до Єгипту.
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Колектив Автограду презентує нові брендові футболки до 25-річчя



у 2016 році
Восьмий 
Jeep Fest OffRoad 
у Хрінниках

У селі Хрінники Демидівського району Рівненської області відбувся восьмий Jeep Fest 
OffRoad. Автоград вже не вперше бере участь у цьому міжнародному фестивалі джиперів, 
позашляховиків та квадроциклів. 

Ось і 2 липня Автоград презентував на фестивалі свої найкращі автомобілі, що мають чудові 
позашляхові характеристики та дозволяють долати серйозні перепони на своєму шляху. Ми 
консультували та записували на тест-драйви всіх, хто любить підкорювати бездоріжжя та зможе 
оцінити комфортне водіння незалежно від типу дорожнього покриття.

Незабутні тест-драйви від Автограду
Упродовж року Автоград ставав учасником 

різноманітних заходів і святкувань та 
організовував безліч виїзних тест-драйвів у 
різних куточках Рівненської області. 

В автомобільному містечку Автоград 
усі охочі випробувати автомобіль можуть 
безкоштовно пройти тест-драйв. 

Автомобілі компанії тестували на 
святкуванні Дня міста у Вараші, Сарнах, 
Рокитному та Маневичах. Також Автоград 
організував виїзний тест-драйв для компанії 
Softserve Rivne та ексклюзивну спортивну 
фотосесію за участі автомобілів Nissan разом 

із рівненським E.G.O. club.
У жовтні та листопаді 2016 року компанія 

Автоград взяла участь у бізнес-форумі 
нерухомості та інвестицій "Велике Рівне. Інвест 
потенціал". Відвідувачі цього заходу мали змогу 
випробувати наші автомобілі – новинку Renault 
Kadjar, Honda CR-V, а також Nissan X-Trail, 
ŠKODA Octavia, Volkswagen Passat B8. Також, 
Автоград став постійним партнером "Мафії..." 
від "Лотос-Інвест". Так, гравець-переможець 
"Мафії по-французьки" Яніна Оржиховська 
отримала сертифікат на дві будь-які поїздки по 
місту Рівне на автомобілі Renault Kadjar.

День поля 
на Рівненщині

У селі Федорівка Гощанського району Автоград 
взяв участь у Днях поля та відвідав захід, присвячений 
технологіям вирощування кукурудзи з використанням 
сучасної техніки та насіння гібридів. Автоград завітав 
на цей захід на запрошення компанії «Монсанто», з 
якою співпрацює вже не вперше. 

У рамках Дня поля гості та партнери свята 
мали можливість ознайомитися з автомобілями з 
покращеною прохідністю від Автограду, що є особливо 
актуальними для сільських доріг, комерційною 
лінійкою, а також новою послугою – виїзний тест-
драйв. Також Автоград запропонував учасникам 
заходу детальні консультації з автомобільних новинок 
та розповів про нові послуги сервісу.
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У червні 2016 року Автоград став 
офіційним спонсором обласного фести
валю краси і талантів «Перлинка Рівно
го» від журналу ArtModels. 

Ми активно долучаємось до соціаль
них ініціатив наших імпортерів, зокре
ма, разом з «Рено Україна» збираємо 
та передаємо книги в дитячі будинки 
Рівненської області, проводимо еколо
гічні акції (облаштовано пункт прийому 
батарейок та макулатури), святкуємо 
Тиждень Землі (у квітні) висадженням 
дерев у парку міста. 

Соціальна активність Автограду

Однією з найкращих традицій Автограду стала організація святкових заходів: це зимові дитячі свята (День Святого Миколая, 
Новий рік, свято різдвяних колядок), сімейні заходи Renault Family Days (активності для всієї родини з пригощаннями, розвагами, 
подарунками), а також багато різних подій. 
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У 2016 році Автоград продовжує 
підтримувати соціальний проект «Теп
ло сердець» від компанії «Єврокар», 
дистриб’ютора ŠKODA в Україні, та пе
редає кошти у благодійний фонд «Серце 
на долоні» для закупівлі необхідного об
ладнанням в Інституті серця у м. Києві. 

З року в рік Автоград надає спон
сорську підтримку спортивним захо
дам міста Рівного. Зокрема, нещодавно 
Автоград став спонсором проведення 
змагань зі спідвею на рівненському 
стадіоні «Мототрек» (у серпні на між
народних змаганнях зі спідвею, на яких 
збірна клубів України виграла у збірної 
клубів Європи). Також на День міста 
Рівне2016 Автоград підтримав та до
лучився до відкриття першого в Україні 
POOL PARKу для велосипедистів, скей
терів і роллерів. 

Також у 2016 році Автоград долу
чився до програми опіки над тваринами 
Рівненського зоопарку. Метою цієї про
грами є поліпшення і збагачення умов 
утримання, харчування та ветеринарно
го обслуговування тварин зоопарку. Ми 
скористались цією чудовою можливістю 
стати опікуном улюбленої тварини – й 
обрали сервалів. 

Автоград завжди 
радий підтримати 
різні соціальні 
ініціативи, відкритий 
до співпраці та 
нових проектів!



В Автограді піклуються про комфорт та дорогоцінний час
кожного клієнта, тому ми пропонуємо додаткові сервіси:

Завжди раді вас вітати 
у наших автоцентрах!

• Послуги нотаріуса
• Страхування авто
• Відділення банку
• Велопаркінг
• Продаж велосипедів
• Послуги евакуатора та 

сервіс-мобіля
• Шинний готель
• Заряджання телефону
• Кафе ("Honda", 2 поверх)
• Wi-fi 
• Замовлення таксі

Розробка та концепт журналу виконані ТОВ "Видавничий дім "ОГО". Головний редактор - Валерія Цуканова. Дизайн та верстка - Валентина Кобріна. Тексти - Анна Вакуленко, 
Дмитро Соботюк. Коректор - Галина Цуканова. Фото в журналі Даші Гаврюсевої та надані виробниками та імпортерами авто. Фото обкладинки - Caleb Whiting.



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

м.Луцьк, вул. Дубнівська, 16
(0332) 28 03 33, info@lutsk-expo.com

www.lutsk-expo.com
ГРУПА КОМПАНІЙ АВТОГРАД


