Sadakat Programı
Avis Preferred
Ücretsiz Katılım - Sadece Çevrimiçi Kayıt yeterlidir...

Avis Preferred Plus
Sadakat yılınız içinde 5 kiralama ve 1.000 € harcama ile bu
kademeye ulaşırsınız...

Avis President’s Club
Sadakat yılınız içinde 10 kiralama ve 2.000 € harcama ile bu
kademeye ulaşırsınız...

Sadakat yılı, kaydolduğunuz tarihte başlar ve bu tarih ‘Yıldönümü tarihi’ olarak anılır.
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Avis Preferred
Ücretsiz hafta sonu kuponu hariç
avantajlar tüm dünyada geçerlidir...

Öncelikli hizmet - Tüm dünyada geçerlidir...
!

!

İndirim kuponu - 2 kiralama sonrası e-posta ile alınır ve 12 ay boyunca tüm dünyada geçerlidir...
!

Upgrade kuponu - 2 kiralama sonrası e-posta ile alınır ve 12 ay boyunca tüm dünyada geçerlidir...
!

Ücretsiz hafta sonu kuponu – Sadakat yılınızdaki 3. kiralama sonrası e-posta ile alınır ve
katılan ülkelerde 12 ay boyunca kullanılabilir...
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Avis Preferred Plus – 5 kiralama ve 1.000 € harcama

Avantajlar, sadakat programının
uygulandığı ülkelerde geçerlidir...

!

Öncelikli hizmet - Tüm dünyada geçerlidir...
!

Ücretsiz ek sürücü - Ücret alınmamaktadır...
!

Mevcudiyete bağlı Upgrade – 14 günlük ve daha fazla süreli kiralamalar için geçerli değildir.
Prestij, Özel Seri, Lüks veya Van sınıfına Upgrade yapılmamaktadır...
!

Ücretsiz hafta sonu kuponu – Sadakat yılınızdaki 3. kiralama sonrası e-posta ile alınır ve
katılan ülkelerde 12 ay boyunca kullanılabilir...
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Avis President’s Club – 10 kiralama ve 2.000 € harcama

Avantajlar, sadakat programının
uygulandığı ülkelerde geçerlidir...
!

Öncelikli hizmet - Tüm dünyada geçerlidir...
!

Ücretsiz ek sürücü - Ücret alınmamaktadır...
!

Ücretsiz hafta sonu kuponu – Sadakat yılınızdaki 3. kiralama sonrası e-posta ile alınır
ve katılan ülkelerde 12 ay boyunca kullanılabilir..
- Uygun olabilmesi için rezervasyonun 48 saat önce yapılması gerekmektedir..

!

Garantili mevcudiyet
!

Garantili yükseltme
!

Mevcudiyete göre hafta sonları çift Upgrade

– Havalimanları noktalarında mevcuttur. 14 günlük ve daha uzun kiralamalarda
geçerli değildir. Prestij, Özel Seri, Lüks veya Van sınıfına Upgrade yapılmamaktadır.
Şehir merkezindeki noktalarda Upgrade araç mevcudiyetine bağlıdır.
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Şart ve Koşullar
Öncelikli Hizmet
Şartlar ve Koşullar
Avis Preferred üyesi olmalı ve önceden rezervasyon (min 4 saat)
yapılmalıdır. Güncel bir Avis Preferred profili olmalıdır.
Postalanan makbuz (Avis'in tercihine göre perakende veya indirimli Avis kiralama Kuponu) Euro cinsinden eşdeğer makbuz
olmalıdır. Önceden hazırlanmış anlaşma değerindeki Avis kira anlaşması
Sadece katılan lokasyonlarda mevcuttur.
Dahil olmayanlar: Acenta tarafından müşteri adına yapılan rezervasyonlar, kira sözleşmesinin yeniden düzenlenmesine neden
olacak her tür rezervasyon değişiklikleri.

İndirim ve Upgrade
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Önceden rezervasyon zorunludur ve İadede Öde rezervasyonunda kullanılabilir. Makbuzlar, araç alınırken kullanılabilir

Şartlar ve Koşullar
Avis Preferred müşterisi, 12 ay içinde yaptığı iki kiralamanın ardından €15 (veya $15) tutarında bir indirim Kuponu
alacaktır Bunlar sadakat programı süresince sadece bir kez verilir.
Tüm dünyada kampanyaya katılan Avis lokasyonlarında geçerlidir
Bu indirim, standart, Süper Değer ve sözleşmesiz yayınlanan ücretin Zaman ve Mesafe kısmından
kesilir Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya'da - Araç grubu B-P'de geçerlidir
ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da - ortadan (Grup C) tam boyutlu 4 kapılı (Grup E) araçlara kadar geçerlidir
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Şart ve Koşullar
Hafta sonu Kuponu
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Makbuzlar sadece İadede Ödemeli rezervasyonlarda kullanılabilir.
Bir Kuponu kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi kullanabilir veya Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz
(numaralar aşağıdadır). İstasyon operatörü, aracınızı teslim alırken makbuzun işlenmesini sağlayacaktır.
Kuponu kiralama lokasyonuna götürmeyi unutmayın. E-makbuz şeklindeyse lütfen bastırın ve bastırılmış halini götürün.

Şartlar ve Koşullar
Avis Preferred üyeleri, 12 ay içinde yapacakları üçüncü kiralamanın ardından bir ücretsiz hafta sonu Kuponu alırlar
Tarafınıza bir e-makbuz gönderilecektir, bu makbuz bastırılmalı ve aracı teslim alırken Kiralama Operatörü'ne verilmelidir .
Yukarıdaki bağlantıyı kullanarak Kuponu çevrimiçi kullanabilir veya Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz. Sadece iadede
ödemeli ücretlerde kullanılabilir
Hafta sonu Kuponu standart süre, mesafe sigorta ücretini artı araç lisans ücretini ve vergilerini de
içerir Yakıt, ekstra hizmetler ve havalimanı ücretleri dahil değildir.
Hafta sonu makbuzları herhangi 3 gün için – Perşembe 12:00 – Pazar 12:00 - geçerlidir
Büyük Britanya, Almanya, İtalya (Sardunya hariç), İspanya, Fransa (Korsika hariç), İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti,
Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Hollanda, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Danimarka, Polonya, Yunanistan, Türkiye
ve Güney Afrika'da geçerlidir
Orta boyuta kadarki araç grupları için geçerlidir - mevcut araca bağlı
Makbuz, Paskalya, Bayram ve Yılbaşı zamanlarındaki hafta sonlarında geçerli değildir. Yoğun sezonlarda ek
kısıtlamalar uygulanabilir
Makbuz, kiralama kapatıldıktan sonra kullanılamaz.
Makbuzlar, düzenlendikleri tarihten itibaren altı aylığına geçerlidir
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Şart ve Koşullar
Var Olması Halinde Tek Upgrade
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Aracınızı her zamanki gibi rezerve edin ve aracın mevcudiyetine bağlı olarak yükseltme imkanı sunmak için elimizden geleni yapalım.
Avis President’s Club üyesi olarak herhangi bir yükseltme mümkün değilse, ücretsiz GPS veya çocuk koltuğu alabilirsiniz.

Şartlar ve Koşullar
Avis Preferred Plus müşterileri tek bir araç yükseltmesi
alacaktır Yükseltmeler mevcudiyete bağlıdır
Yükseltme sadece standart filodaki en yüksek araç kategorisine verilebilir - Lüks, Prestij veya Van araçlar
hariçtir Yükseltmeler sadece 14 güne kadarki kiralamalar içindir
Büyük Britanya, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Lüksemburg, Portekiz,
Hollanda, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Danimarka, Polonya, Yunanistan, Türkiye ve Güney Afrika'da geçerlidir
Avis President’s Club müşterilerine yükseltme sunamamamız halinde, istenirse ücretsiz bir GPS veya çocuk koltuğu verilecektir

Ücretsiz İlave Sürücü
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Avis Preferred Plus ve Avis President’s Club üyeleri araçlarını alırken bu avantajı kullanabilirler. Kiralama operatörü, ilave
sürücünün adını rezervasyonunuza ekleyecek ve bu sürücü için ücret ödememenizi sağlayacaktır.

Şartlar ve Koşullar
Bir araç kiralanırken sadece asıl sürücü sigortalanır, bu nedenle müşteriler, aracı ikinci bir kişinin daha kullanmasının
gerekeceğini düşünüyorlarsa ilave sürücü eklemelidirler. İlave Sürücü ücreti, ikinci sürücünün sigortası içindir ve asıl sürücü ile
aynı şekilde kapsanmaktadır. Avis Preferred Plus'a & Avis President’s Club'a kalifiye olan üyelerin her kiralamalarında bir ücretsiz
ilave sürücü hakları vardır.
Kiralama operatörü bu işlemi araç teslim alınırken gerçekleştirecektir.
Büyük Britanya, Almanya, İtalya (Sardunya hariç), İspanya, Fransa (Korsika hariç), İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti,
Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Hollanda, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Danimarka, Polonya, Yunanistan, Türkiye
ve Güney Afrika'daki katılan Avis lokasyonlarında mevcuttur.
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Şart ve Koşullar
Araç Mevcudiyet Önceliği
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Avis Preferred Plus ve Avis President’s Club üyeleri bu avantaja otomatik olarak sahip olacaktır.

Şartlar ve Koşullar
Avis President’s Club ve Avis Preferred Plus üyelerine tüm diğer müşterilere kıyasla araç mevcudiyetinde öncelik tanınmaktadır

Garantili Araç
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Avis President’s Club üyeleri bu avantaja otomatik olarak sahip olacaktır.

Şartlar ve Koşullar
Aracınızı 48 saat öncesinden rezerve etmelisiniz.
Aksi takdirde araç mevcudiyeti öncelik hakkı vereceğiz
Garantili araç mevcudiyeti sadece A-E grubu araçlar içindir
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Şart ve Koşullar
Araç Mevcudiyet Önceliği
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Tek yapmanız gereken aracınızı her zamanki gibi rezerve etmek, böylece ne olursa olsun bir yükseltme almanızı asğlayacağız.

Şartlar ve Koşullar
Avis President’s Club müşterileri, bir araç yükseltmesi
alacaktır Yükseltmeler garanti edilmektedir
Yükseltme sadece standart filodaki en yüksek araç kategorisine verilebilir - Lüks, Prestij veya Van araçlar
hariçtir Yükseltmeler sadece 14 güne kadarki kiralamalar içindir
Büyük Britanya, Almanya, İtalya (Sardunya hariç), İspanya, Fransa (Korsika hariç), İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti,
Belçika, Lüksemburg, Portekiz ve Hollanda'daki tüm havalimanlarında geçerlidir
İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Danimarka, Polonya, Yunanistan, Türkiye ve Güney
Afrika'da yaz mevsimindeki yoğun dönemlerde yükseltmeyi her zaman garanti edememekteyiz ancak elimizden geleni
yapacağımızı belirtiriz.

Hafta Sonları Var Olması Halinde Çift Upgrade
Bu avantaj nasıl kullanılır?
Aracınızı hafta sonu için rezerve edin ve aracın mevcudiyetine bağlı olarak yükseltme imkanı sunmak için elimizden geleni yapalım.

Şartlar ve Koşullar
Avis President’s Club müşterileri iki araç grubu yükseltme hakkına sahip
olacaktır Yükseltmeler, aracın mevcut olup olmadığına bağlıdır
Yükseltmeler sadece hafta sonunda mevcuttur
Yükseltme sadece standart filodaki en yüksek araç kategorisine verilebilir. Lüks, Prestij veya Van araçlar hariçtir
Büyük Britanya, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Lüksemburg, Portekiz,
Hollanda, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Danimarka, Polonya, Yunanistan, Türkiye ve Güney Afrika'da geçerlidir ;
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