
Avis Preferred Club 

Для власників платіжних карток World Elite Mastercard®, Platinum Mastercard®, World  

Mastercard®, Gold Mastercard®, Mastercard® Business Card.  

Запрошуємо власників карток Mastercard® приєднатися до Avis Preferred Club з безкоштовним  

членством протягом 3-х років.  

Ця особлива пропозиція включає:  

• Підвищення класу автомобіля під час кожного бронювання. 

 • Знижку до 35% від стандартних тарифів.  

• Знижку до 35% від спеціальних тарифів. 

 • Знижку до 35% від тарифів у Європі та Африці.  

Під час приватних чи бізнес-подорожей власники карток World Elite Mastercard, World Mastercard,  

Platinum Mastercard, Gold Mastercard, Mastercard Business Card мають змогу приєднатися до Avis  

Preferred Club та відчути переваги від особливих привілеїв.  

  

Щоб отримати детальнішу інформацію або щоб зареєструватися у програмі Mastercard Premium  

Clubs, будь ласка, зверніться до представника Mastercard. 

 

Запитання та відповіді щодо членства в Avis Preferred Club:  

- Що таке програма Avis Preferred Club?  

Mastercard уклала партнерську угоду зі світовою компанією Avis, завдяки чому власники  

преміальних карток і бізнес-карток Mastercard у Європі отримують такі переваги, як підвищення  

класу автомобіля, знижки та інші особливі привілеї. Власники карток можуть приєднуватися до  

Avis Preferred Club на умовах безкоштовного членства протягом 3-х років. 

Ця особлива пропозиція включає: 

Тип картки 
Mastercard 

Фіксована 
знижка 

Максимальна 
знижка 

Привілей 1 Привілей 2 

У разі 
предоплати 

Стандартний 
тариф 

World Elite 
Mastercard 

Від 10% до 
35% 

20 % Безкоштовний 
вступ до Avis 
Preferred Club 

Підвищення класу 
автомобіля під час кожного 
бронювання (за наявності) 

World Mastercard 10 % 20 % Безкоштовний 
вступ до Avis 
Preferred Club 

Підвищення класу 
автомобіля під час кожного 
бронювання (за наявності) 



Platinum 
Mastercard 

10 % 20 % Безкоштовний 
вступ до Avis 
Preferred Club 

Підвищення класу 
автомобіля під час кожного 
бронювання (за наявності) 

Gold Mastercard 10 % 20 % Безкоштовний 
вступ до Avis 
Preferred Club 

 

Mastercard 
Business Card 

10 % 20 % Безкоштовний 
вступ до Avis 
Preferred Club 

 

 

Участь власників карток Mastercard у програмі Avis Preferred Club від Mastercard Premium Clubs 

 - Як власники карток можуть отримати доступ до привілеїв від Avis Preferred Club?  

КРОК 1 – СТОРІНКА РЕЄСТРАЦІЇ 1*  

• Власник картки реєструється в програмі Avis Preferred Club за посиланням www.avispreferred.eu  

• Власник картки може використати посилання лише один раз. 

• Далі необхідно ввести електронну адресу.  

• Обрати у випадному меню тип облікового запису «Дозвілля».  

• Ввести промо-код: 

Картка Промо-код 

World Elite Mastercard  World Elite Mastercard 

World Mastercard World Mastercard 

Platinum Mastercard Platinum Mastercard 

Gold Mastercard Gold Mastercard 

Mastercard Business Card Business Mastercard 

 

Поле вводу промо-коду чутливе до регістру, тож вводити код необхідно уважно.  

• Власник картки не повинен вводити жодний інший код, навіть наданий перед цим.  

• Продовжуйте на наступній сторінці.  

• Доступні мови: англійська, французька, німецька, іспанська, італійська та голландська. 

 

КРОК 1 – СТОРІНКА РЕЄСТРАЦІЇ 2*  

• На наступній сторінці власник картки заповнює реєстраційну форму.  

• У полі «Рівень членства» клієнт обирає назву свого банку з переліку банків у випадному меню.  

• На завершення реєстрації клієнт також має вказати номер своєї кредитної картки та водійського  

посвідчення. 

http://www.avispreferred.eu/


 

КРОК 2 – БРОНЮВАННЯ ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ  

Щойно власник картки отримає миттєве підтвердження від Avis Preferred Club про членство у  

програмі та свій унікальний членський номер, він може одразу оформити бронювання на сайті  

www.avis.com Власник картки просто натискає кнопку «Увійти» та реєструється як член Avis  

Preferred Club зі своєю електронною адресою, паролем чи унікальним членським номером. Щоб  

отримати знижки та підвищення класу автомобіля (за наявності), власнику картки необхідно  

ввести свій унікальний членський номер. Знижки враховуються вже під час бронювання та  

застосовуються щодо часу й кілометражу оренди.  

 

КРОК 3 – БРОНЮВАННЯ ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ ОНЛАЙН  

Власник картки отримує свою персональну пластикову членську картку та вітальний пакет  

протягом 14 днів після першої оренди автомобіля.  

  

КРОК 4 – ОРЕНДА АВТОМОБІЛЯ**  

Власники картки можуть бронювати онлайн на сайті компанії Avis www.avis.com, просто ввівши  

свій членський номер. Під час бронювання знижки враховуються автоматично. Підвищення класу  

автомобіля можливе за наявності. Якщо Ви бажаєте забронювати безпосередньо на стійці  

швидкого обслуговування Avis, наприклад, в аеропорту, будь ласка, зверніть увагу, що не в усіх  

пунктах можуть розпізнати різні картки Mastercard. Тож власник картки має бути готовий  

пред’явити свій членський номер або постійну картку клубу Avis Preferred Club на стійці прокату  

Avis, оформлюючи оренду чи замовляючи підвищення класу автомобіля (за наявності). 

- Чи потрібен власнику картки промо-код?  

Так. Під час реєстрації клієнту необхідно буде ввести промо-код. Власник картки надає такі дані:  

• Зазначає в переліку країну проживання.  

• Обирає тип облікового запису: «Дозвілля».  

• Вводить відповідний промо-код (див. таблицю КРОК 1. Сторінка реєстрації 1).  

Після цього власник картки обирає свій банк-емітент у випадному меню. На завершення реєстрації  

власник картки має вказати номер своєї кредитної картки Mastercard і водійського посвідчення.  

  

- Скільки мине часу після реєстрації, перш ніж власник картки стане членом програми?  

Зазвичай щойно власник картки завершить онлайн-реєстрацію на сайті Avis Preferred Club, він  



одразу ж стає членом і може користуватися своїми безкоштовними привілеями. Власник картки  

миттєво отримує підтвердження про членство та в той же момент може оформлювати  

бронювання.   

 

- Що відбувається після закінчення першого терміну безкоштовного членства у програмі?  

Тривалість першого безкоштовного членства в Avis Preferred Club становить 3 роки (за умови, що  

клієнт скористається орендою автомобіля принаймні 1 раз протягом цих 3-х років). Якщо власник  

картки зробив одне бронювання оренди автомобіля протягом 3-х років, його статус члена в Avis  

Preferred Club автоматично подовжується на наступні 3 роки. Якщо ж він не скористався орендою  

автомобіля в цей період, його членство в Avis Preferred Club припиняється й він не переходить на  

наступний етап участі в програмі. Такий власник картки зможе подати заявку на нове членство,  

починаючи знову з базового рівня участі в програмі.  

 

- Чи можуть дійсні учасники програми лояльності Avis мати доступ до привілеїв від  

Mastercard Premium Clubs?  

Ні. Ця пропозиція доступна лише для НОВИХ членів Avis Preferred Club. Дійсні учасники програми  

лояльності Avis не можуть претендувати на привілеї від Mastercard Premium Clubs.  

  

*Промо-коди будуть активовані Mastercard відповідно до інформації, наданої в реєстраційній  

формі програми Mastercard Premium Clubs.  

**Підвищення класу автомобіля можливе за наявності відповідного авто на момент оренди  

відповідно до Умов програми Avis Preferred Club. Пропозиція доступна в разі відповідності  

стандартам і кваліфікаційним критеріям компанії Avis та узгоджується з Умовами оренди Avis.  

Повну інформацію можна отримати на сайті www.avis.com Пропозиція дійсна в разі наявності  

відповідних автомобілів у філіях мережі Avis. 

 

Телефон служби підтримки  

Україна  38 044 502 20 10 

 

 


