Hertz Gold Plus Rewards®
Для власників платіжних карток World Elite Mastercard, Platinum Mastercard, World Mastercard,
Gold Mastercard, Mastercard Business Card.
Компанія Hertz – один зі світових лідерів з прокату автомобілів з понад 8500 пунктами прокату в
більше ніж 147 країнах. Під час приватних чи бізнес-подорожей власники карток World Elite
Mastercard, World Mastercard, Platinum Mastercard, Gold Mastercard, Mastercard Business Card
мають змогу приєднатися до Hertz Gold Plus Rewards і відчути переваги від особливих привілеїв.

Власники карток отримують:
• Безкоштовне членство протягом 2-х років у Hertz Gold Plus Rewards.
• Безкоштовне підвищення класу автомобіля під час кожного бронювання*.
• Гарантовані знижки на найкращі міжнародні тарифи – і навіть більше.
• Безкоштовне право на кермування для Вашого супутника.
Hertz Gold Plus Rewards – це програма членства та лояльності, а також найшвидший і найпростіший
спосіб оренди автомобіля по всьому світу. Створена для найвідданіших і найцінніших клієнтів, ця
програма надає швидший індивідуальний рівень сервісу, даруючи клієнту задоволення.
Приєднуйтеся сьогодні, щоб стати цінним членом і насолоджуватися особливими привілеями під
час Вашої наступної оренди авто.

*За наявності в пунктах прокату мережі Hertz у різних країнах.

Щоб отримати детальнішу інформацію або зареєструватися у програмі Mastercard Premium Clubs,
будь ласка, зверніться до представника Mastercard.

Колекція Hertz
Відкрийте для себе незабутні відчуття від подорожі разом з Колекцією Hertz
У нас є ідеальний автомобіль саме для Вас.
Обирайте стильну подорож разом з нашою Престижною колекцією. Чи насолоджуйтеся
мандрівкою у просторому родинному автомобілі Сімейної колекції. Або можливо Вас зацікавить
одне з наших економних авто Зеленої колекції. А наша Молодіжна колекція подарує Вам радість
від швидкого руху. Та в будь-якому разі кожна наша Колекція Hertz – це перш за все марка,
модель і гарантія, це надійний автомобіль для Вашої особливої подорожі.

Сімейна колекція Молодіжна колекція Зелена колекція Престижна колекція

Умови оренди
1. Застосовуються до Сімейної, Молодіжної, Зеленої та Престижної колекції Hertz у пунктах прокату
в усій мережі. Мінімальний вік особи в разі оренди автомобіля Престижної колекції Hertz у Європі
– 30 років (можливі виключення).
2. Кредитна картка Mastercard має бути наявна під час бронювання та оплати оренди. Друга
кредитна картка може знадобитися для додаткового підтвердження у випадку оренди автомобіля
Престижної колекції.
3. Автомобілі колекцій доступні лише в окремих пунктах оренди. Всі моделі й марки автомобілів
наявні в обмеженій кількості, можуть бути надані за наявності та замінені без попередження.
4. Можуть бути застосовані інші умови оренди. Будь ласка, ознайомтеся зі спеціальними умовами
оренди в інших країнах для отримання повної інформації.
5. Для оренди автомобілів Колекції Hertz має бути пред’явлене дійсне та непошкоджене водійське
посвідчення особи з водійським стажем мінімум 1 рік.
6. Колекції Мрій і Суперавтомобілів не беруть участі в цій програмі (а також знижка, підвищення
класу автомобіля та безкоштовне право на кермування для Вашого супутника не надаються для
Колекції Мрій).
7. Для автомобілів Колекцій Hertz не надається послуга підвищення класу автомобіля (недоступно
для Зеленої, Молодіжної, Престижної, Сімейної колекції та Колекції Мрій).

- Що таке програма Hertz Gold Plus Rewards?
Корпорація Mastercard уклала партнерський договір зі світовою компанією Hertz. Завдяки цьому
власники преміальних карток і бізнес-карток Mastercard отримують такі переваги, як підвищення
класу автомобіля, гарантовані знижки та інші особливі привілеї. У 45 найпотужніших аеропортах
світу та в понад 1000 інших міжнародних точках обслуговування учасники програми просто
підходять до стійки швидкого обслуговування Hertz Gold Plus Rewards, пред’являють своє
водійське посвідчення та отримують ключі від автомобіля. Hertz Gold Plus Rewards надає швидший
та індивідуальний рівень сервісу для власників преміальних карток.

Докладніше про привілеї для власників карток Mastercard:
Тип картки
Mastercard
World Elite
Mastercard

Гарантована
знижка
До 15%
включно з
Колекцією
Hertz

Привілей 1

Привілей 2

Привілей 3

Вступ до Hertz
Gold Plus
Rewards

Одне підвищення класу
автомобіля під час
кожного бронювання
(за наявності)

Додаткове право
на кермування
для Вашого
супутника

World Mastercard

До 15%
включно з
Колекцією
Hertz
До 10%

Вступ до Hertz
Gold Plus
Rewards

Gold Mastercard

До 10%

Вступ до Hertz
Gold Plus
Rewards

Mastercard
Business Card

До 10%

Вступ до Hertz
Gold Plus
Rewards

Platinum
Mastercard

Вступ до Hertz
Gold Plus
Rewards

Одне підвищення класу
автомобіля під час
кожного бронювання
(за наявності)
Одне підвищення класу
автомобіля під час
кожного бронювання
(за наявності)
Одне підвищення класу
автомобіля під час
кожного бронювання
(за наявності)
Одне підвищення класу
автомобіля під час
кожного бронювання
(за наявності)

Додаткове право
на кермування
для Вашого
супутника
Додаткове право
на кермування
для Вашого
супутника
Додаткове право
на кермування
для Вашого
супутника
Додаткове право
на кермування
для Вашого
супутника

Участь власників карток Mastercard у програмі Hertz Gold Plus Rewards від Mastercard Premium
Clubs
- Як власники картки можуть отримати доступ до привілеїв від Hertz Gold Plus Rewards?
КРОК 1 – ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ПРОГРАМИ
• Власники карток зараз мають можливість безкоштовно стати членами Hertz Gold Plus Rewards, а
також автоматично накопичувати бали та винагороди за кожен день оренди автомобіля.
• Власники карток реєструються за спеціальним посиланням, наданим компаніями Mastercard та
Hertz.
• Доступні мови: англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, голландська,
португальська, норвезька, шведська, данська, російська та польська.
• Власник картки може використати посилання лише один раз для реєстрації членства у
програмі. Надані CDP-коди автоматично запрограмовані в унікальному посиланні та в
членському профайлі власника картки.

КАРТКА CDP-КОД#
World Elite 795089
World 795090
Platinum 795093
Gold 795094
Business 795092

КРОК 1 – СТОРІНКА 1
• Власник картки відкриває посилання, надане емітентом, і потрапляє на сторінку, яка зображена
нижче. Далі необхідно натиснути кнопку «Приєднатися зараз».

Крок 1 – сторінка 1: приєднатися до програми Hertz Gold Plus Rewards.

КРОК 1 – СТОРІНКА 2
• Власник картки має вказати номер своєї кредитної картки Mastercard і дані водійського
посвідчення.
Крок 1 – сторінка 2: приєднатися до програми Hertz Gold Plus Rewards.

КРОК 1 – СТОРІНКА 3
Крок 1 – сторінка 3: приєднатися до програми Hertz Gold Plus Rewards.

КРОК 2
ОФОРМІТЬ БРОНЮВАННЯ З ГАРАНТОВАНОЮ ЗНИЖКОЮ ТА БЕЗКОШТОВНИМ ПІДВИЩЕННЯ
КЛАСУ АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС КОЖНОГО БРОНЮВАННЯ*
Власник картки миттєво отримує повідомлення від Hertz Gold Plus Rewards про надання
унікального членського номера. Власник картки може одразу ж надрукувати паперову копію своєї
картки Hertz Gold Plus Rewards для негайного користування. Після того як власник картки
зареєструє свій код і моментально отримає підтвердження від Hertz Gold Plus Rewards разом зі
своїм унікальним членським номером, він може одразу ж бронювати на www.hertz-europe.com
Власник картки просто вводить свій членський номер, щоб отримати гарантовані знижки від
найкращих тарифів і ваучер* на підвищення класу автомобіля. Знижки будуть враховані одразу ж
під час бронювання. Власнику картки необхідно роздрукувати свій ваучер на підвищення класу
автомобіля одразу під час бронювання.
Власник картки має пред’явити роздрукований ваучер представнику компанії Hertz, забираючи
орендований автомобіль, щоб скористатися своїм правом на безкоштовне підвищення класу авто.
Ваучер можна завантажити:
- з електронного ресурсу для власників картки World Elite Mastercard:
www.hertz-europe.com/worldelite
- з електронного ресурсу для власників карток Platinum Mastercard, Gold Mastercard, Mastercard
Business Card: www.hertz-europe.com/Mastercard

КРОК 3 – ЧЛЕНСТВО
Після реєстрації у програмі власник картки одразу ж отримує електронним листом підтвердження
від Hertz Gold Plus Rewards разом зі своїм унікальним членським номером і може роздрукувати
свою паперову членську картку. Власник картки також отримує лист-вітання.

КРОК 4 – ОРЕНДА АВТОМОБІЛЯ**
Забронювати автомобіль можна на www.hertz-europe.com, просто ввівши свій членський номер і
роздрукувавши ваучер на підвищення класу автомобіля. Знижки будуть автоматично враховані
вже під час бронювання. Власник картки має надати роздрукований ваучер представнику компанії
Hertz, забираючи орендований автомобіль. Якщо Ви бажаєте забронювати безпосередньо на
стійці швидкого обслуговування Hertz, наприклад, в аеропорту, будь ласка, зверніть увагу, що не в
усіх пунктах можуть розпізнати різні картки Mastercard. Тож власник картки має пред’явити свій
членський номер Hertz Gold Club Rewards або тимчасову паперову членську картку Hertz Gold Plus
Rewards (можливо роздрукувати онлайн) або постійну членську картку на стійці прокату Hertz,
оформлюючи оренду чи замовляючи підвищення класу автомобіля (за наявності)***.
*Підвищення класу автомобіля можна замовити за допомогою роздрукованого ваучера,
пред’явленого на стійці швидкого оформлення Hertz, забираючи орендований автомобіль (за
наявності).
**Щоб автоматично подовжити своє членство у програмі Hertz Gold Plus Rewards на наступні
4 роки, необхідно оформити принаймні одне бронювання протягом перших двох років членства.
***Підвищення класу автомобіля можливе за наявності необхідного авто на момент оренди
відповідно до Умов програми Hertz Gold Plus Rewards. Пропозиція доступна в разі відповідності
стандартам і кваліфікаційним критеріям компанії Hertz і узгоджується з Умовами оренди Hertz.
Повну інформацію можна отримати на сайті www.hertz-europe.com Пропозиція дійсна в разі
наявності відповідних автомобілів у філіях мережі Hertz в інших країнах.

- Що відбувається після закінчення першого терміну безкоштовного членства у програмі?
Тривалість першого безкоштовного членства в Hertz Gold Club Rewards становить 2 роки. Членство
буде активне протягом 24 місяців, після чого, якщо власник картки жодного разу не оформлював
оренду, його членство припиниться. Такий власник картки зможе подати заявку на нове членство,
починаючи знову з базового рівня участі в програмі.

- Чи можуть дійсні учасники програми лояльності Hertz мати доступ до привілеїв від
Mastercard Premium Clubs?
Ні. Ця пропозиція доступна лише для НОВИХ членів Hertz Gold Plus Rewards. Дійсні учасники
програми лояльності Hertz не можуть претендувати на привілеї від Mastercard Premium Clubs.
Щоб отримати детальнішу інформацію або зареєструватися у програмі Mastercard Premium Clubs,
будь ласка, зверніться до представника Mastercard.

