
 
 
 

Шановний Клієнте - власнику  Platinum MasterCard! 
       Ми раді Вам представити  Вам сервіс Hertz Gold Plus Rewards, 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 Hertz Gold Plus Rewards БЕЗКОШТОВНО 4 роки* 
Hertz – це один із світових лідерів, що спеціалізується на оренді авто, його 
мережа включає 8 500 прокатних пунктів у 147 країнах світу.  
     Орендуючи  автомобіль в компанії Hertz як член Hertz Gold Plus Rewards Ви 
щоразу отримуєте переваги: 
• БЕЗКОШТОВНЕ підвищення класу автомобіля при кожному бронюванні ; 
• Знижка до 10%  на найкращі з доступних тарифів; 
• 700 бонусів клубу Gold Plus Rewards можна  обміняти на один 

БЕЗКОШТОВНИЙ день  оренди у вихідні. 
• БЕЗКОШТОВНА реєстрація вашого супутника як додаткового водія. 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ СЬОГОДНІ!  Для того, щоб почати насолоджуватись цими 
прекрасними перевагами, просто реєструйтесь в   Hertz Gold Plus Rewards на: 

www.hertz.com/MC/Platinum 
Під час реєстрації, Вас запитають про CDP номер – це вимога для отримання 

коректного дискант-коду.  Ми зробили це ще простішим для  держателів карт 
MasterCard. Просто натисніть «Продовжити» для завершення Вашої реєстрації 

як члена клубу.  
Ви отримаєте електронною поштою Ваш персональний номер учасника та 
копію Вашої Клубної карти, яку можна роздрукувати, так що Ви зможете 
негайно орендувати автомобіль. 
Просто завітайте на www.hertz-europe.com та введіть Ваш персональний номер 
учасника при бронюванні. Знижки доступні при бронюванні.  
При оренді машини в прокатному пункті Hertz , наприклад в аеропорту,  будь 
ласка  зверніть увагу, що прокатний пункт Hertz Location Desks не розпізнає 
різні види платіжних карт, тому Вам необхідно використати номер учасника 
клубу Hertz Gold Plus Rewards для доступу до переваг  при он-лайн бронюванні 
чи бронюванні на Hertz reservation desk.  
 
• Вам необхідно забронювати автомобіль лише одного разу на чотири роки і Ви 

автоматично приєднуєтесь до  Hertz Gold Plus Rewards® на наступні чотири роки. 

Пропозиція дійсна до 31 грудня 2017 року. 
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Шановний Клієнте - власнику  MasterCard World Elite! 
       Ми раді Вам представити  Вам сервіс Hertz Gold Plus Rewards, 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 Hertz Gold Plus Rewards БЕЗКОШТОВНО 4 роки* 
Hertz – це один із світових лідерів, що спеціалізується на оренді авто, його 
мережа включає 8 500 прокатних пунктів у 147 країнах світу.  
     Орендуючи  автомобіль в компанії Hertz як член Hertz Gold Plus Rewards Ви 
щоразу отримуєте переваги: 
• БЕЗКОШТОВНЕ підвищення класу автомобіля при кожному бронюванні ; 
• Знижка до 15%  на найкращі з доступних тарифів; 
• 900 бонусів клубу Gold Plus Rewards можна  обміняти на один 

БЕЗКОШТОВНИЙ день  оренди у вихідні. 
• БЕЗКОШТОВНА реєстрація вашого супутника як додаткового водія. 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ СЬОГОДНІ!  Для того, щоб почати насолоджуватись цими 
прекрасними перевагами, просто реєструйтесь в   Hertz Gold Plus Rewards на: 

www.hertz.com/MC/WS_WE 
Під час реєстрації, Вас запитають про CDP номер – це вимога для отримання 
коректного дискант-коду.  Ми зробили це ще простішим для  держателів карт 
MasterCard. Просто натисніть «Продовжити» для завершення Вашої реєстрації 
як члена клубу.  
Ви отримаєте електронною поштою Ваш персональний номер учасника та 
копію Вашої Клубної карти, яку можна роздрукувати, так що Ви зможете 
негайно орендувати автомобіль. 
Просто завітайте на www.hertz-europe.com та введіть Ваш персональний 
номер учасника при бронюванні. Знижки доступні при бронюванні.  
При оренді машини в прокатному пункті Hertz , наприклад в аеропорту,  будь 
ласка  зверніть увагу, що прокатний пункт Hertz Location Desks не розпізнає 
різні види платіжних карт, тому Вам необхідно використати номер учасника 
клубу Hertz Gold Plus Rewards для доступу до переваг  при он-лайн 
бронюванні чи бронюванні на Hertz reservation desk.  
 
• Вам необхідно забронювати автомобіль лише одного разу на чотири роки і Ви 

автоматично приєднуєтесь до  Hertz Gold Plus Rewards® на наступні чотири роки. 

Пропозиція дійсна до 31 грудня 2017 року. 

http://www.hertz.com/MC/WS_WE
http://www.hertz.com/MC/WS_WE
http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/
http://www.hertz-europe.com/

