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®Automobiļu klases paaugstināšana, atlaides un privilēģijas ar Hertz Gold Plus Revards  

Cienījamais MasterCard Gold kartes lietotāj!

Esam gandarīti iepazīstināt Jūs ar Hertz Gold Plus Rewards, kas piedāvā 

automobiļu klases paaugstināšanu, garantētas atlaides un citas lieliskas dalībnieku 

privilēģijas.

Neatkarīgi no tā, vai dodaties komandējumā vai atpūtas ceļojumā, Jūsu Reģionālās 

investīciju bankas MasterCard Gold karte sniedz Jums iespēju bez makas kļūt par 

Hertz Gold Plus Rewards  dalībnieku uz četriem gadiem*.

Hertz ir viens no pasaulē vadošajiem automobiļu nomas speciālistiem, kam ir vairāk 

nekā 8500 pārstāvniecību 147 valstīs. Ikreiz, kad nomāsiet automobili no Hertz, Jūs kā 

Hertz Gold Plus Rewards dalībnieks iegūsiet**:

1• automobiļa klases BEZMAKSAS paaugstināšanu katrā rezervācijas reizē ;

• līdz pat 10% ATLAIDI visizdevīgākajiem pieejamajiem tarifiem;

• 500 Gold Plus Rewards bonusa punktus, kas derīgi BEZMAKSAS nedēļas 

nogales noīrēšanas dienā;

• iespēju BEZ MAKSAS izmantot papildu autovadītāju (laulāto vai kopdzīves 

partneri).  

PIEVIENOJIETIES JAU ŠODIEN! Lai sāktu izmantot šīs lieliskās priekšrocības, 

Jums ir tikai jāreģistrējas dalībai Hertz Gold Plus Rewards vietnē: 

 

Reģistrācijas laikā Jums tiks prasīts CDP numurs, kas parasti vajadzīgs, lai varētu 

piešķirt pareizo atlaides kodu. MasterCard Gold kartes turētājiem šo procesu esam 

padarījuši vēl vienkāršāku. Jums ir tikai jānoklikšķina uz "Continue", lai pabeigtu 

dalības reģistrāciju.

Uzreiz pēc tam Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu ar savu dalībnieka numuru un 

izdrukājamu Kluba dalībnieka kartes kopiju papīra formātā, lai Jūs varētu tūlīt veikt 

automobiļa nomu. Apmeklējiet vietni  un ievadiet savu 

jauno dalībnieka numuru rezervācijas brīdī. Atlaides tiek piemērotas rezervācijas 

brīdī. Ņemiet vērā, ka, veicot rezervāciju Hertz birojā, piemēram, lidostā, ir 

iespējams, ka Hertz darbinieks nespēs atpazīt dažādas MasterCard kartes. Jums 

jāizmanto savs Hertz Gold Plus Rewards dalībnieka numurs, lai varētu izmantot 

priekšrocības, veicot rezervāciju tiešsaistē vai Hertz birojā.

*  Jums jāveic tikai viena automobiļa nomas rezervācija četros gados, lai Jūsu Hertz Gold Plus Rewards dalībnieka statuss tiktu 

automātiski pagarināts vēl uz četriem gadiem.

** Automobiļu klases paaugstināšana ir atkarīga no automobiļu pieejamības nomas brīdī. Ir piemērojami Hertz Gold Plus 

Rewards dalības noteikumi. Piedāvājums ir spēkā, ja tiek ievēroti Hertz standarta nomas kvalifikācijas kritēriji un ja piekrītat 

Hertz standarta nomas noteikumiem. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Hertz tīmekļa vietni 

Piedāvājums ir atkarīgs no pieejamības Hertz dalības valstīs.
1.
 Kuponu var lejupielādēt no vietnes www.hertz-europe.com/mastercard. Kupons jāiesniedz Hertz birojā, kad saņemat 

iznomāto automobili. Atkarībā no pieejamības.

www.hertz.com/MC/Gold  
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