
 
 

 
Шановний Клієнте - власнику платіжної картки Platinum MasterCard! 

 Ми із задоволенням вітаємо Вас в клубі привілеїв Avis, який пропонує 
підвищення класу автомобіля, гарантує знижки та ряд висококласних 
привілеїв для членів клубу. 
Подорожуєте Ви у справах чи заради відпочинку, Ваша Platinum MasterCard 
від АБ «УКРГАЗБАНК» надає Вам право насолоджуватись перевагами 
членства у клубі привілеїв Avis три роки*. 
Avis – це бренд, якому довіряють, він має тривалу історію інновацій в індустрії 
оренди автомобілів, є одним із світових лідерів за лояльністю до споживачів, 
забезпечує справжній комфорт  та ексклюзивний сервіс.  
Орендуючи  автомобіль в Avis як член Avis Preferred Club, Ви щоразу 
отримуєте переваги**: 
• Безкоштовне підвищення класу автомобіля при кожному бронюванні (за 

наявності) 
• Гарантована 10% знижка від чинних тарифів та більше ніж 20% знижка від 

стандартних тарифів по Європі, Близькому Сходу та Африці   
ПРИЄДНУЙТЕСЬ СЬОГОДНІ! Щоб розпочати насолоджуватись цими VIP- 

перевагами, просто реєструйтесь на сайті Avis Preferred Club: 
www.avispreferred.eu 

• Введіть вашу електронну адресу 
• Вкажіть країну проживання 
• Виберіть тип аккаунту «Leisure» 
• Введіть промо код: Platinum MasterCard 
Поле промо-коду чутливе до регістру, тому вводити код необхідно уважно. 
Виберіть назву Банку – «Ukrgasbank» –  з випадаючого меню 
Для завершення процесу реєстрації Вам необхідно внести дані Вашого 
водійського посвідчення та платіжної карти MasterCard. 
Вам необхідно лише один раз зареєструватись за цим посиланням, щоб стати 
Привілейованим учасником. Після реєстрації Ви отримаєте Ваш номер 
учасника електронною поштою. 
Для того, щоб взяти в оренду автомобіль, заходьте на сайт Avis та 
авторизуйтесь, використовуючи як логін номер учасника. Знижки є 
доступними на момент бронювання і залежать від часу бронювання та 
дозволеної відстані пересування, яка включається у вартість оренди. 
Ваш Welcome Pack та персональна картка учасника буде доставлена Вам 
протягом 14 днів з дати Вашої першої оренди автомобіля. 

  
* Безкоштовна тривалість членства в Avis Preferred Club – 3 роки. Якщо Ви орендували 
автомобіль хоча б одного разу на три роки, Ваше членство в Avis Preferred Club 
автоматично продовжується на наступні 3 роки. Якщо Ви не здійсните жодної оренди 
за 3 роки, Ваше членство в Avis Preferred Club буде припинене. 
** Підвищення класу автомобіля надається при наявності на момент замовлення. 
Знижки не завжди доступні у всіх місцевостях.  
Будь ласка, зв’яжіться з найближчим представництвом Avis, якщо Ви потребуєте будь-
якої допомоги у бронюванні оренди автомобіля.  

Пропозиція чинна до 31 грудня 2016 року. 

http://www.avispreferred.eu/


 
 

 
Шановний Клієнте - власнику платіжної картки  World Elite MasterCard! 

 Ми із задоволенням вітаємо Вас в клубі привілеїв Avis, який пропонує 
підвищення класу автомобіля, гарантує знижки та ряд висококласних 
привілеїв для членів клубу. 
Подорожуєте Ви у справах чи заради відпочинку, Ваша World Elite MasterCard 
від АБ «УКРГАЗБАНК» надає Вам право насолоджуватись перевагами 
членства у клубі привілеїв Avis три роки*. 
Avis – це бренд, якому довіряють, він має тривалу історію інновацій в індустрії 
оренди автомобілів, є одним із світових лідерів за лояльністю до споживачів, 
забезпечує справжній комфорт  та ексклюзивний сервіс.  
Орендуючи  автомобіль в Avis як член Avis Preferred Club, Ви щоразу 
отримуєте переваги**: 
• Безкоштовне підвищення класу автомобіля при кожному бронюванні (за 

наявності) 
• Знижка до 35%  від стандартних та спеціальних  тарифів  

 ПРИЄДНУЙТЕСЬ СЬОГОДНІ! Щоб розпочати насолоджуватись цими VIP- 
перевагами, просто реєструйтесь на сайті Avis Preferred Club: 

www.avispreferred.eu 
• Введіть вашу електронну адресу 
• Вкажіть країну проживання 
• Виберіть тип аккаунту «Leisure»/ «Дозвілля» 
• Введіть промо-код: World Elite MasterCard 
Поле промо-коду чутливе до регістру, тому вводити код необхідно уважно. 
Виберіть назву Банку – «Ukrgasbank» –  з випадаючого меню 
Для завершення процесу реєстрації Вам необхідно внести дані Вашого 
водійського посвідчення та платіжної карти MasterCard. 
Вам необхідно лише один раз зареєструватись за цим посиланням, щоб стати 
Привілейованим учасником. Після реєстрації Ви отримаєте Ваш номер 
учасника електронною поштою. 
Для того, щоб взяти в оренду автомобіль, заходьте на сайт Avis та 
авторизуйтесь, використовуючи як логін номер учасника. Знижки є 
доступними на момент бронювання і залежать від часу бронювання та 
дозволеної відстані пересування, яка включається у вартість оренди. 
Ваш Welcome Pack та персональна картка учасника буде доставлена Вам 
протягом 14 днів з дати Вашої першої оренди автомобіля. 

  
* Безкоштовна тривалість членства в Avis Preferred Club – 3 роки. Якщо Ви орендували 
автомобіль хоча б одного разу на три роки, Ваше членство в Avis Preferred Club 
автоматично продовжується на наступні 3 роки. Якщо Ви не здійсните жодної оренди 
за 3 роки, Ваше членство в Avis Preferred Club буде припинене. 
** Підвищення класу автомобіля надається при наявності на момент замовлення. 
Знижки не завжди доступні у всіх місцевостях.  
Будь ласка, зв’яжіться з найближчим представництвом Avis, якщо Ви потребуєте будь-
якої допомоги у бронюванні оренди автомобіля.  

Пропозиція чинна до 31 грудня 2016 року. 

http://www.avispreferred.eu/

