
ОРЕНДА КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ
Переваги співробітництва з «РАЙДЕР УКРАЇНА»



Ryder System, Inc. – найбільший логістичний оператор в Північній Америці

85+
років 
досвіду

9,500
професійних водіїв

800+
сервісів

6,300
технічних 
спеціалістів

272,000
автомобілів у парку

5 млн
кв.м. складських 
приміщень



«Райдер Україна» надає в оренду американські автомобілі Ryder
українському бізнесу

З 2021 року техніка та сервіси 
Ryder стали доступними всім 
представникам бізнесу в Україні.

Парк комерційної техніки Ryder
в Україні на сьогодні – це більше 
200 американських автомобілів 
вантажопідйомністю від 1245 кг, 
що дозволяє нам надавати в 
оренду велику кількість 
різноманітних, і при тому, 
уніфікованих транспортних 
засобів для перевозки вантажів.

NISSAN • MB SPRINTER • CHEVROLET • FORD • GMC • CHANJE



Вантажні мікроавтобуси NISSAN NV1500 / NV2500 – основа нашого орендного 
автопарку в Україні

Основні параметри
NV 

1500
NV 

2500

Вантажопідйомність, 
кг

1 245 1 420

Об'єм вантажу, м3 6,62 9,14

Двигун
4.0 л., 

бензиновий

Потужність, к.с. 261

Вид палива Газ / бензин

Об’єм паливного 
баку, л. (газ/бензин)

93 / 106

Коробка передач АКПП, 5 ст.



Парк наших автомобілів постійно розширюється для вирішення бізнес завдань 
наших партнерів



Ексклюзивна пропозиція – електричний вантажний мікроавтобус 

30%
Підвищена 
прохідність

Абсолютно 
безшумний

Повністю 
електричний

200 км

Запас
ходу

2700 кг

Вантажопідйо
мність

12h
Час повного 
заряду



Вигоди та переваги оренди техніки Ryder

ТІЛЬКИ ОФІЦІЙНІ 
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Ми працюємо по договорам 
оренди за безготівковим 
розрахунком з ПДВ

ПРОЗОРЕ ТА ЧІТКЕ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ

Відсутність прихованих 
платежів та суми застави при 
оренді

ВАШІ ГРОШІ ВЕСЬ ЧАС 
ПРАЦЮЮТЬ НА ВАС

Немає потреби купувати 
транспорт та одразу витрачати 
значну суму коштів

ВАШ БІЗНЕС БУДЕ 
ПРАЦЮВАТИ БЕЗПЕРЕРВНО

Ми швидко забезпечимо вас 
підмінним авто на випадок 
ДТП або поломки



Вигоди та переваги оренди техніки Ryder

МИ СТРАХУЄМО ВСЕ ОДРАЗУ

КАСКО – без франшизи, ОСАГО 
– сума покриття додатково 
збільшена на 1 000 000 грн, а 
життя та здоров’я кожного 
водія застраховані на випадок 
ДТП

ЗРУЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА 
ОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ

Ми доставимо автомобіль в 
будь-яку точку України, при 
отриманні вам треба лише 
підписати акт прийому-
передачі

НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

«Рамність» конструкції 
автомобілів та постійний 
технічний огляд нашими 
спеціалістами забезпечують 
впевненість. Планове ТО 
здійснюється нами і за наш 
рахунок

КОМФОРТ ВОДІЇІВ 

Зручне керування 
автомобілями навіть у 
найжорсткіших заторах 
завдяки автоматичним 
коробкам перемикання 
передач



Выгоды и преимущества аренды техники Ryder

НЕСТАНДАРТНІ ТЕХНІЧНІ 
РІШЕННЯ

За необхідністю можна 
встановити додаткове 
обладнання для вирішення 
ваших специфічних завдань

МИ РОБИМО ВАШ БРЕНД 
ВПІЗНАВАНИМ

Оформлюємо автомобілі у 
відповідності до ваших 
корпоративних стандартів

І НАЙГОЛОВНІШЕ!

Ми позбавимо Вас проблем, 
пов'язаних з постійним пошуком 
автомобілів для доставки вашої 
продукції, збережемо ваші нерви у 
випадку непередбачуваного виходу 
техніки з ладу, скоротимо час 
«простою» вашого бізнесу, і в 
кінцевому випадку, мінімізуємо ваші 
витрати та втрати.



4 простих кроки для оренди техніки Ryder

ОБЕРІТЬ 
АВТОМОБІЛЬ ТА 
ТЕРМІН ОРЕНДИ

ПІДПИШІТЬ 
ДОГОВІР

ЗРОБІТЬ ОПЛАТУ ОТРИМАЙТЕ 
АВТОМОБІЛЬ



Контактна інформація

ТОВ «РАЙДЕР УКРАЇНА»

Центральний офіс: 04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30 

Автомайданчик: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4

Телефон: +38 (044) 33-44-320,  E-mail: info@ryderukraine.com

Web: www.RyderUkraine.com Facebook: https://www.facebook.com/RyderUkraine

mailto:info@ryderukraine.com
http://www.ryderukraine.com/
https://www.facebook.com/RyderUkraine

