Termat dhe kushtet

Përfitimet nga karta Mastercard

1. Për të përfituar këtë ofertë vizitoni: www.hertz.com/mastercard.
2. Për të marrë përfitimet që lidhen me çdo anëtarësim në Hertz Gold Plus Rewards, numri juaj i
anëtarësimit duhet të kuotohet në momentin e rezervimit.
3. Në të gjitha rastet, karta e vlefshme Mastercard duhet të regjistrohet si formë pagese në profilin tuaj
të anëtarësimit në Gold Plus Reward. Zotëruesit e kartës Mastercard mund ta përdorin këtë ofertë sa
herë të dëshirojnë gjatë periudhës së vlefshmërisë. Automjetet duhet të rezervohen dhe merren gjatë
kësaj kohe.
4. E gjithë pagesa duhet të kryhet me një kartë të vlefshme Mastercard. Përfitimet janë të vlefshme
vetëm për rezervimet e reja.
5. Zbritja do të bëhet mbi tarifat e shitjes me pakicë të publikuara nga Hertz (duke përjashtuar Ofertat
Speciale) në kohën e rezervimit në vendet që janë pjesë e Hertz në mbarë botën.
6. Zbritja vlen për kohën, kilometrazhin, tarifën e licencimit të automjeteve dhe të gjitha sigurimet dhe
heqjet e detyrueshme që mund të përfshihen në tarifën bazë.
7. Zbritja nuk zbatohet për shtesat e çmimeve, tarifën për shërbimin e vendndodhjes, taksat dhe çdo
shtesë opsionale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në heqjen dorë nga teprica (Super mbulim), sigurimin
nga aksidentet personale (SAP), zinxhirët/gomat e borës, sediljet për fëmijë, tarifat për një drejtim, dhe
GPS, etj. të cilat tarifohen me tarifa normale
8. Qiramarrësit duhet të plotësojnë të gjitha kualifikimet, standardet dhe kërkesat e Hertz sipas termave
dhe kushteve të marrëveshjeve të qirasë me Hertz. Do të zbatohet periudha e qirasë dhe kufizimet e
kthimit. Për detaje të plota, vizitoni faqen e internetit të Hertz në www.hertz.com.
9. Automjeti duhet të dorëzohet në vendin ku u mor me qira, në të kundërt, do të aplikohet tarifa për
një drejtim nëse dorëzohet në një vend tjetër. Për më tepër detaje, lutemi kontrolloni në vend në kohën
e marrjes në dorëzim të automjetit. Mosha minimale e qirasë është 21 vjeç. Oferta është subjekt i
disponueshmërisë së automjeteve dhe vendeve të hapura të Hertz-it. Oferta nuk mund të kombinohet
me asnjë ofertë tjetër promocionale. Hertz rezervon të drejtat të modifikojë dhe/ose anulojë çdo ofertë
pa bërë asnjë njoftim paraprak.

