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Cienījamais  kartes lietotāj!

Esam gandarīti iepazīstināt Jūs ar Avis Preferred klubu, kas piedāvā automobiļu klases 

paaugstināšanu, garantētas atlaides un citas lieliskas dalībnieku privilēģijas.

Neatkarīgi no tā, vai dodaties komandējumā vai atpūtas ceļojumā, Jūsu Reģionālās investīciju 

bankas MasterCard World Elite karte sniedz Jums iespēju bez maksas kļūt par Avis dalībnieku uz 

trīs gadiem*.

Avis ir uzticams zīmols ar lielu inovāciju pieredzi automobiļu nomas nozarē un viens no pasaulē 

vadošajiem zīmoliem klientu lojalitātes ziņā, kas ir apņēmies garantēt patiesas ērtības un izcilu 

servisu.

Ikreiz, kad nomāsiet automobili no Avis, Jūs kā Avis Preferred kluba dalībnieks iegūsiet**:

•  automobiļa klases BEZMAKSAS paaugstināšanu katrā rezervācijas reizē (atkarībā no 

pieejamības);
•  līdz 35 % ATLAIDI priekšapmaksas un standarta tarifiem.

PIEVIENOJIETIES JAU ŠODIEN! Lai sāktu izmantot šīs lieliskās VIP privilēģijas, Jums ir tikai 

jāreģistrējas Avis Preferred klubā, atverot šādu saiti: 

•  Ierakstiet savu e-pasta adresi

•  Izvēlieties dzīvesvietas valsti

•  Izvēlieties konta veidu "Leisure"

•  Ievadiet atlaižu kodu: World Elite MasterCard

  

Atlaižu koda lauks ir reģistrjutīgs, tāpēc, lūdzu, ievadiet kodu precīzi. Paldies!
 

•  Izvēlieties savas bankas nosaukumu

•  Reģistrācijas pabeigšanai būs vajadzīga Jūsu autovadītāja apliecība un 

    MasterCard World Elite kredītkarte.

Lai kļūtu par privileģēto dalībnieku, Jums šajā saitē jāreģistrējas tikai vienreiz.

Uzreiz pēc reģistrācijas pabeigšanas Jūs apstiprinājuma e-pastā saņemsiet savu dalībnieka 

numuru.

Lai veiktu automobiļa nomas rezervāciju, apmeklējiet vietējo Avis tīmekļa vietni vai vietni 

 un ieejiet tajā, izmantojot savu jauno dalībnieka numuru. Atlaides tiek 

piemērotas auto nomas rezervācijas brīdī un attiecas uz nomas laiku un nobraukumu. 

Automobiļu klases paaugstināšana ir atkarīga no automobiļa pieejamības. 

Iepazīšanās paku un personalizēto dalībnieka karti Jūs saņemsiet 14 dienu laikā no Jūsu pirmās 
automobiļa nomas.

* Dalības termiņš šajā izdevīgajā Avis Preferred klubā ir 3 gadi (ar nosacījumu, ka tiek veikta vismaz viena automobiļa noma 3 

gadu periodā). Ja veiksiet vienu automobiļa nomas rezervāciju 3 gadu periodā, Jūsu Avis Preferred kluba dalībnieka statuss tiks 

automātiski pagarināts uz nākamajiem 3 gadiem. Ja neveiksiet nevienu automobiļa nomas rezervāciju 3 gadu periodā, Jūs 

zaudēsiet savu Avis Preferred kluba dalībnieka statusu.

** Automobiļu klases paaugstināšana ir atkarīga no automobiļu pieejamības nomas brīdī. Ir piemērojami Avis Preferred kluba 

dalības noteikumi.

Atlaides var nebūt vienmēr pieejamas visās vietās. Ja Jums ir vajadzīga palīdzība, veicot automobiļa nomu, sazinieties ar savu 

Avis pārstāvi.

  
World Elite MasterCard

www.avispreferred.eu
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