Transforme a
sua viagem
com

Temos o prazer de apresentá-lo ao Hertz Gold Plus Rewards®, que oferece
melhores gamas de automóveis, descontos garantidos e uma grande variedade de
excelentes privilégios para membros.
Quer esteja a viajar em trabalho ou lazer, o seu cartão CA Corporate permite-lhe
aceder às vantagens dos membros Hertz Gold Plus Rewards GRÁTIS durante quatro
anos.*
A Hertz é uma das principais empresas especialistas em aluguer de automóveis com
mais de 8.500 localizações em 147 países. Como membro da Hertz Gold Plus
Rewards, cada vez que aluga um automóvel pela Hertz, vai beneficiar de:

e

Grátis como membro
do Hertz
Gold
Plus Rewards®

• Melhoria da gama do automóvel GRÁTIS**
• Até 10% de DESCONTO nas melhores taxas disponíveis
• 500 pontos de bonificação Gold Plus Rewards equivalentes a um fim-desemana de aluguer GRÁTIS
• Condutor adicional GRÁTIS (Cônjuge ou parceiro civil)
ADIRA HOJE! Para começar a beneficiar já, simplesmente registe-se com o Hertz
Gold Plus Rewards no link: : www.hertz.pt/MC/SB
Durante o registo, vai-lhe ser pedido um número CDP – isto é normalmente necessário
para atribuir o código de desconto correto. Nós simplificámos o processo para os
titulares de cartões CA Corporate - clique apenas em “Continuar” para completar o
seu registo como membro.
Irá receber um email de confirmação instantâneo com o seu número de membro, e uma
versão em papel do seu cartão de membro do Clube, a qual deverá imprimir para que
possa alugar um automóvel, de imediato.
Visite o site www.hertz-europe.com e insira o seu novo número de membro na
hora da reserva. Os descontos são aplicados no momento da reserva. Se alugar
um automóvel numa das Lojas Hertz, como por exemplo num aeroporto, tenha em
atenção que nestas lojas não é possível reconhecer os cartões CA Corporate. Tem
de utilizar o seu número de membro Hertz Gold Plus Rewards para disfrutar dos
benefícios quando faz uma reserva online ou num balcão de reserva Hertz (sujeito a
disponibilidade).
Oferta válida até 31 de dezembro de 2018

* Só tem de fazer uma reserva de aluguer de automóvel durante os quatro anos para automaticamente ser elegível para mais quatro anos
como membro Hertz Gold Plus Rewards
** Melhoria da gama está sujeita à disponibilidade no momento da reserva. Termos e condições para membros do Hertz Gold Plus
Rewards são aplicáveis. A oferta está disponível mediante o cumprimento de critérios base de qualificação do aluguer da Hertz e mediante
a aceitação dos termos de aluguer da Hertz. Para mais informações aceda ao site da Hertz em www.hertz-europe.com. Oferta sujeita à
disponibilidade dos países Hertz que participam.
O voucher encontra-se disponível na página web www.hertz-europe/Mastercard. O voucher tem de ser entregue na Loja Hertz no
momento do levantamento do automóvel. Sujeito a disponibilidade.

Melhoramentos da gama do automóvel, descontos e privilégios com Hertz Gold Plus Rewards®

