
HERTZ GOLD PLUS REWARDS 
 

Як власники карток можуть отримати доступ до привілеїв від Hertz Gold Plus Rewards? 
Зареєструйтеся за спеціальним посиланням та забронюйте авто в особистому кабінеті. 
 
РЕЄСТРАЦІЯ 

1. Перейдіть за посиланням, яке ви отримали в банку, або ж за одним із посилань нижче, що 

відповідає рівню вашої картки. 
 

CARD TYPE REGISTRATION LINK 

World Elite Mastercard (World Black Edition 
Mastercard) 

https://www.hertz.com/mcworldelite/ 

Platinum Mastercard  https://www.hertz.com/mastercardpremium/ 
 

2. На сторінці, що відкрилась, натисніть «Join Now». 

3. Введіть ваші дані (прізвище та ім’я, дату народження, номер телефону, електронну пошту та 

встановіть пароль для входу, нижче введіть дані вашого водійського посвідчення та дані 

платіжної картки, а також адресу).  Дотримуйтесь онлайн-інструкцій. 

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

реєстрації на електронну пошту. Використовуйте цей номер для входу в особистий кабінет, щоб 

здійснити бронювання. 

 

БРОНЮВАННЯ 

1. Для бронювання авто перейдіть за посиланням, за яким ви здійснювали реєстрацію, та 

натисніть Login/Sign-Up. 

2. Введіть ваші дані ― клієнтський номер (User ID), який ви отримали при реєстрації, та ваш 

пароль. 

3. Оберіть країну, місто та дату бронювання. Дотримуйтесь онлайн-інструкцій для завершення 

бронювання авто. 

 
Чи можна отримати підвищення класу авто при бронюванні? 

Для власників карток World Elite та World Black Edition підвищення класу гарантоване до 

повнорозмірного автомобіля.  

Для власників карток Platinum підвищення класу може бути доступне під час отримання автомобіля, 

але за умови наявності. 
 

Який розмір знижки?  
Ви можете отримати знижку 10 %.  
 

Як зрозуміти, що знижка уже застосована?  
Після реєстрації у вашому особистому кабінеті ціни будуть автоматично враховані зі знижкою. 
 

Де я можу знайти свій клієнтський номер (User ID)? 
Ви отримаєте його в листі, який надійде на електронну пошту після реєстрації в Hertz Gold Plus Rewards. 
 

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

Чи можуть дійсні учасники програми лояльності Hertz мати доступ до привілеїв від Mastercard Premium 
Clubs?  
Ні. Ця пропозиція доступна лише для НОВИХ членів Hertz Gold Plus Rewards. Дійсні учасники програми 
лояльності Hertz не можуть претендувати на привілеї від Mastercard Premium Clubs.  

https://www.hertz.com/mcworldelite/
https://www.hertz.com/mastercardpremium/

