HERTZ GOLD PLUS REWARDS
Cum pot deținătorii de carduri să acceseze privilegiile Hertz Gold Plus Rewards?
Se înregistrează utilizând un link special și rezervă automobilul în contul personal.
ÎNREGISTRARE
1. Urmați linkul primit la bancă sau unul din următoarele linkuri care corespunde nivelului cardului dvs.
TIP CARD

LINK DE ÎNREGISTRARE

World Elite Mastercard
Platinum Mastercard

https://www.hertz.com/mcworldelite/
https:// www. hertz. com / mastercardpremium /

2. Pe pagina care s-a deschis, faceți click pe «Join Now».
3. Introduceți datele dvs. (numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon, adresa e-mail) și
setați parola de conectare, mai jos introduceți datele din permisul dvs. de conducere și detaliile
cardului de plată, precum și adresa. Urmați instrucțiunile online.
4. După finalizarea înregistrării veți primi la email o scrisoare de confirmare a înregistrării și numărul de
client. Utilizați acest număr pentru a accesa contul personal, pentru a iniția procesul de rezervare.
REZERVARE
1. Pentru a rezerva un automobil, urmați linkul pe care l-ați folosit pentru a vă înregistra și faceți clic pe
Login/Sign-Up.
2. Introduceți datele dvs. — numărul de client (User ID), primit la înregistrare și parola dvs.
3. Selectați țara, orașul și data rezervării. Urmați instrucțiunile online pentru finalizarea rezervării
automobilului.
Este posibil de a obține un upgrade al clasei automobilului când rezervați?
Pentru deținătorii de carduri World Elite este garantat un upgrade până la automobil full-size.
Pentru deținătorii de carduri Platinum, un upgrade la preluare poate fi disponibil,
condiționat e disponibilitate.
Care este reducerea?
Puteți obține o reducere de 10%.
Cum înțeleg că reducerea a fost deja aplicată?
După înregistrarea în contul dvs. personal, prețurile vor fi calculate automat cu reducere.
Unde pot găsi numărul de client (User ID)?
Îl veți primi într-un e-mail care va fi trimis la adresa dvs. electronică după înregistrare la Hertz Gold Plus
Rewards.
Este posibil să obțin o reducere la rezervarea unui automobil la biroul de închiriere HERTZ?
Nu, puteți obține o reducere doar atunci când rezervați online.
Membrii actuali ai programului de loialitate Hertz pot accesa privilegiile Mastercard Premium Clubs?
Nu. Această ofertă este disponibilă doar pentru membrii NOI ai Hertz Gold Plus Rewards. Membrii actuali ai
programului de loialitate Hertz nu pot beneficia de privilegiile Mastercard Premium Clubs.

AVIS PREFERRED CLUB de la MASTERCARD PREMIUM CLUBS
Cum pot beneficia deținătorii de carduri de condiţii preferenţiale la Avis
Preferred Club? Trebuie să vă înregistrați, folosind linkul de mai jos, și,
la rezervarea unui automobil, introduceți numărul de client primit după rezervare.
ÎNREGISTRARE
1. Pentru a vă înregistra, urmați linkul: http://member.avisworld.com/worldsignia.
2. Pe pagina „New to Avis”, în câmpul „E-mail address”, introduceți adresa
de e-mail, pe care doriți să o utilizați pentru înregistrare.
3. Selectați țara de reședință (Country of residence).
4. În câmpul „Membership passcode (if applicabile)” introduceți* unul dintre
următoarele coduri promoționale în funcție de nivelul cardului dvs.:
TIPUL CARDULUI
World Elite Mastercard
Platinum Mastercard

COD PROMOŢIONAL
Mastercard World Elite
MC Platinum

*Vă rugăm să rețineți: câmpul pentru introducerea unui cod promoțional este sensibil
la introducerea spațiilor albe și a literelor mari.

5. La pasul 2, introduceți datele dvs. personale (numele și prenumele, data
nașterii, adresa, adresa de e-mail și înscrieţi o parolă de acces).
Urmați instrucțiunile online.
6. La pasul 3, introduceți numărul dvs. de telefon, precum și țara și locul nașterii.
7. La pasul 4 introduceţi numărul carnetului de conducere, data emiterii
şi termenul de valabilitate.
8. La ultimul pas, introduceți datele cardului și adresa de facturare.
9. La finalizarea înregistrării, veți vedea numărul dvs. de client, precum și veți
primi un e-mail. Folosiți acest număr pentru a face rezervarea.

REZERVARE
1.
2.
3.

Pentru a rezerva un automobil, urmați linkul:
http://www.avisworld.com/worldelite.
Introduceți datele dvs. (avis preferred details) - numele (surname on card)
și numărul dvs. de client (avis preferred number - customer number),
pe care le-ați primit la înregistrare.
Urmați instrucțiunile online pentru a finaliza rezervarea mașinii.

Care este rata maximă de reducere?
Puteți obține până la 35% reducere.
Cum să înțelegeți că reducerea este deja valabilă? După introducerea pe
site-ul pentru rezervare a numărului dvs. de client (avis preferred number),
la căutarea unui automobil, costul va fi indicat deja cu reducere.
Unde pot găsi numărul meu de membru (numărul de client)?
Îl veți primi printr-un e-mail după ce vă înregistrați la Avis Preferred Club.
Pot obține o reducere la rezervarea automobilului la staţia de închiriere Avis?
Nu, puteți obține o reducere numai prin rezervare online.
Cum să obții un automobil de clasă superioară?
Vi se poate oferi dacă este disponibil, pentru aceasta la rezervare
trebuie să indicați numărul dvs. de client*.
*Un automobil de clasă superioară poate fi închiriat dacă este disponibil la momentul perfectării
contractului de închiriere în conformitate cu Condițiile programului de închiriere Avis Preferred Club.
Oferta este disponibilă în conformitate cu standardele și criteriile de eligibilitate Avis și este supusă
Condițiilor de închiriere Avis. Detalii complete pot fi găsite pe www.avis.com. Ofertă în funcție
de disponibilitatea vehiculelor eligibile la filialele Avis.

REDUCERE LA REZERVĂRI DE LA RENTALCARS ȘI MASTERCARD
Oferta este valabilă pentru cardurile
Mastercard Platinum, World Elite
REZERVARE
1. Pentru a primi reducerea, începeți procesul de rezervare urmând linkul
special: https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=mastercard207&enabler=mceu&adplat=local
2. Selectați orașul și datele de închiriere a automobilului.
3. Introduceți numărul cardului dvs. Mastercard valabil. O reducere de 10% va fi aplicată automat
rezervării dvs. atunci când plătiți cu acest card.
Pentru a primi reducerea, plata se va efectua pe site în momentul rezervării.
*Rezervările făcute direct pe www.rentaIcars.com sau prin orice alt link nu vor primi reducere.
Oferta nu poate fi combinată cu alte oferte și/sau promoții. Nu se oferă reducere, dacă plata se face la primire.
Perioada de valabilitate a ofertei
Valabil pentru rezervările făcute înainte de 1 martie 2023.
Pentru ce rezervări este disponibilă oferta
Pentru toate rezervările preplătite în 163 de țări din întreaga lume.

