
AVIS PREFERRED CLUB ВІД MASTERCARD PREMIUM CLUBS 
 

Як отримати доступ до привілеїв від Avis Preferred Club? 
Зареєструйтеся за посиланням нижче й введіть клієнтський номер при бронюванні. 

 
РЕЄСТРАЦІЯ 

1. Перейдіть за посиланням: https://member.avisworld.com/worldsignia 

2. На сторінці «New to Avis?» в поле «Email address» введіть адресу електронної пошти, яку ви 

хотіли б використовувати для реєстрації. 

3. Оберіть країну проживання (Country of residence). 

4. У полі «Membership passcode (if applicable)» введіть один із наведених нижче промокодів 

відповідно до рівня вашої картки: 

CARD TYPE PROMOTIONAL CODE 

Platinum Mastercard MC Platinum 

World Elite Mastercard (World Black Edition 
Mastercard) 

Mastercard World Elite  

 

* Зверніть увагу: поле для введення промокоду чутливе до пробілів та великих літер. 
 

5. На 2 етапі введіть особисті дані (прізвище та ім’ я, дату народження, адресу, електронну пошту та 

встановіть пароль для входу). Дотримуйтесь онлайн-інструкцій.  

6. На 3 етапі введіть номер телефону, а також країну та місто народження. 

7. На 4 етапі введіть номер водійського посвідчення, країну видачі та термін дії. 

8. На останньому етапі введіть дані картки та платіжну адресу. 

9. Після завершення реєстрації ви отримаєте клієнтський номер і лист із підтвердженням реєстрації 

на електронну пошту. Використовуйте цей номер для здійснення бронювання. 

 

БРОНЮВАННЯ 

1. Для бронювання авто перейдіть за посиланням: https://www.avisworld.com/worldelite  

2. Введіть ваше прізвище (surname on card) й ваш клієнтський номер (avis preferred number – 

customer number), який ви отримали під час реєстрації. 

3. Дотримуйтесь онлайн-інструкцій для завершення бронювання авто. 

 
Який максимальний розмір знижки?  
Ви можете отримати знижку до 35 %.  
 

Як зрозуміти, що знижка уже застосована?  
Після введення на сайті для бронювання вашого клієнтського номера (avis preferred number) при 
пошуку авто вартість буде зазначена одразу зі знижкою. 
 

Де я можу знайти свій клієнтський номер (клієнтський номер)? 
Ви отримаєте його в листі, який надійде на електронну пошту після реєстрації в Avis Preferred Club. 
 

Чи можна отримати знижку при бронюванні авто на стійці прокату Avis? 
Ні, ви можете отримати знижку лише при бронюванні онлайн. 
 

Як отримати підвищення класу авто? 
Підвищення класу відбувається за наявності, для цього потрібно при бронюванні вказати свій 
клієнтський номер. Підвищення класу автомобіля можливе за наявності відповідного авто на момент 
оренди згідно з Умовами програми Avis Preferred Club. Пропозиція доступна в разі відповідності 
стандартам і кваліфікаційним критеріям компанії Avis та узгоджується з Умовами оренди Avis. Повну 
інформацію можна отримати на сайті www.avis.com Пропозиція дійсна за наявності відповідних 
автомобілів у філіях мережі Avis. 
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