
 

 

 

 

 
 

Пропонуючи Вам покращення класу автомобіля, гарантуючи знижки та велику 

кількість неймовірних членських привілеїв, ми раді представити Вам Hertz Gold Plus 

Rewards®. 
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Отримуй 

безкоштовне 

Членство у 

Hertz Gold Plus 

Rewards® 

Не важливо подорожуєте ви у справах чи заради відпочинку, Platinum Mastercard®, 
РАДАБАНК надає Вам можливість насолоджуватися Hertz Gold Plus Rewards 

Безкоштовно на два роки.* 

 
Hertz є одним зі світових лідерів надання авто в оренду з більше ніж 8.500 

майданчиками в 147 країнах. Як член Hertz Gold Plus Rewards, щоразу орендуючи авто 

у Hertz ви зможете отримати**: 

* Безкоштовне поліпшення класу авто на наступне бронювання 

* ЗНИЖКА до 10% на найкращі пропозиції включаючи можливість обрання 

авто з Hertz Collections 

* 700 Gold Plus Rewards бонусних балів дійсних для БЕЗКОШТОВНОЇ оренди 

авто на вихідні дні. 

* Безкоштовний додатковий водій (чоловік або дружина, цивільний партнер) 

 
ПРИЄДНУЄТЕСЬ СЬОГОДНІ! Щоб почати насолоджуватися цими відмінними 

бонусами, просто зареєструйтеся на Hertz Gold Plus Rewards: 

Підчас реєстрації, вас запитають CDP номер – це звичайна практика, щоб надати 

коректний код знижки. Ми зробили це навіть простіше для власників Mastercard. 

Просто натисніть «Продовжити», щоб зареєструватися. 

Ви миттєво отримаєте електронного листа підтверджуючого Ваш членський номер, 

включно з можливістю друку паперової копії Вашої Членської карти, щоб ви могли 

миттєво орендувати авто. Просто скористайтесь www.hertz-europe.com і введіть Ваш 

новий членський номер під час бронювання. Знижки надаються в момент бронювання. 

Будь ласка, майте на увазі, що орендуючи авто, наприклад, в аеропорту, Hertz не може 

розпізнати картки Mastercard. Ваш необхідно мати членський номер Hertz Gold Plus 

Rewards для отримання бонусів онлайн чи на дошці реєстрації Hertz в аеропорту. 

 

 Platinum Mastercard РАДАБАНК 795093 

 

* Ваш необхідно зробити одне бронювання раз на два роки, щоб автоматично подовжити членство на 

наступні чотири роки у Hertz Gold Plus Rewards®. 

** Покращення класу автомобіля здійснюється за наявністю в момент оренди. За дотриманням умов і 
положень членства Hertz Gold Plus Rewards. Ця пропозиція доступна за умови дотримання стандартних 

критеріїв прокату Hertz та узгодження стандартних правил і умов прокату автомобілів Hertz. Відвідайте 
сайт Hertz за адресою www.hertz-europe.com для отримання детальної інформації. Пропозиція діє в 

країнах, що приймають участь у програмі. 

1. Ваучер можна завантажити з www.hertz-europe.com/Mastercard. При отриманні вашої орендної плати 

ваучер повинен здаватися на місце розташування Hertz Location Desk. За умови наявності. 

http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/Mastercard

