
* Car upgrades are subject to availability at time of car hire. AVIS Preferred Club membership Terms and Conditions apply.
The offer is available subject to meeting AVIS standard rental qualification criteria and agreeing to AVIS standard terms and conditions for rental. Visit the AVIS 
website at www.avispreferred.eu for full details. Offer is subject to availability at participating AVIS countries.

* Car upgrades are subject to availability at time of car hire. AVIS Preferred Club membership Terms and Conditions apply.
The offer is available subject to meeting AVIS standard rental qualification criteria and agreeing to AVIS standard terms and conditions for rental. Visit 
the AVIS website at www.avispreferred.eu for full details. Offer is subject to availability at participating AVIS countries.

Transform
your journey

with

and

[Insert Issuer Bank Logo Here]

Temos o prazer de apresentá-lo ao Avis Preferred, que oferece melhores gamas de 
automóveis, descontos garantidos e uma grande variedade de excelentes privilégios para 
membros.

Quer esteja a viajar em trabalho ou por lazer, o seu cartão CA Corporate permite-lhe aceder 
às vantagens dos membros da Avis GRÁTIS durante três anos.*

A Avis é uma marca de confiança com uma longa história de inovação na indústria de aluguer 
de automóveis, e é uma das principais marcas para fidelização do cliente, comprometendo-se à 
verdadeira conveniência e excecional serviço.

Como membro da Avis Preferred Club, cada vez que alugar um automóvel pela Avis, vai 
beneficiar de**:

• DESCONTO garantido de 10% em preços para lazer e até 20% em preços base, 
dentro da Europa.

ADIRA HOJE! Para começar a beneficiar já destes grandes privilégios, basta registar-se no site 
do Avis Preferred Club: www.avispreferred.eu

• Ponha o seu endereço de email
• Selecione o país de residência
• Selecione Tipo de Conta “Lazer”
• Ponha o Código Promocional: Business Mastercard

O campo de código promocional tem maiúsculas e minúsculas, por favor ponha o código   
exatamente.

• Selecione o seu banco do menu
• Necessitará de uma carta de condução e um cartão de crédito Mastercard para 

 completar o seu registo.
Só precisa de se registar uma vez com este link para ser um membro Preferred.

Uma vez concluído, vai receber uma confirmação instantânea via email com o seu número de 
membro.

Para alugar um automóvel, simplesmente vá ao site da Avis do seu local ou visite                 
www.avis.com/worldelite e entre com o seu novo número de membro. Os descontos são 
aplicados no momento da reserva e incidem sobre o tempo e a quilometragem acordadas no 
aluguer.

Melhorias da gama do automóvel são sujeitas à disponibilidade.

O seu pacote de boas vindas e cartão de membro personalizado chegarão no prazo de 14 dias 
após o seu primeiro aluguer.

Descontos podem não estar disponíveis em todos os locais e em todas as ocasiões. Por favor contacte o representante da 
Avis se necessita de assistência para a reserva do seu automóvel. Oferta válida até 31 de dezembro de 2018

* Duração como membro do Avis Preferred Club é de 2 anos (sujeito à contratação de um aluguer no período de 2 anos). Se fizer pelo menos um aluguer no 
período de 2 anos, fará parte do Avis Preferred Club automaticamente por mais 2 anos. Caso não faça um aluguer no prazo de 2 anos, deixará de ser membro.
** Melhorias de gama estão sujeitas à disponibilidade na altura do aluguer. Sujeito aos termos e condições para os membros Avis Preferred Club. Os descontos 
podem não estar sempre disponíveis em todos os locais. Por favor contacte um representante Avis se necessita de ajuda no seu aluguer. Oferta válida até 31 de 
Dezembro de 2018.
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