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Η Avis προσφέρει αποκλειστικά
στα μέλη της ΕΑΣΕ:
Για Μακροχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτου:

• Έκπτωση 5% επί του εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος σε όλες τις προωθητικές
ενέργειες Μακροχρόνιας Μίσθωσης αυτοκινήτου.
• Μηδενικά έξοδα φακέλλου.

Για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου:

• Έκπτωση 10% για την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
• Δωρεάν service του αυτοκινήτου που θα αγοράσετε για τον 1ο χρόνο.

Για ενοικίαση αυτοκινήτου*:

• Στην Ελλάδα
· Έκπτωση 15%.
· Δωρεάν αναβάθμιση αυτοκινήτου (ισχύει για τις κατηγορίες αυτοκινήτου A, B, C, D).
· Δωρεάν παιδικό κάθισμα.
· Δωρεάν η χρέωση Νέου Οδηγού.
• Στην Ευρώπη
· Έκπτωση έως 10%.
* Όροι και Προϋποθέσεις
– Για να ισχύει η έκπτωση, θα πρέπει να εισάγετε πάντα τον εκπτωτικό κωδικό AWD C853601 κατά τη δημιουργία της κράτησης.
– Η έκπτωση ισχύει αποκλειστικά για τις τιμές που εμφανίζονται στο www.avis.gr και που διατίθενται από το τηλεφωνικό κέντρο της Avis.
Δεν ισχύει για προσυμφωνημένες εταιρικές τιμές ή για κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Τρίτων.
– Η έκπτωση στην Ευρώπη ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας, ενώ το ποσοστό της έκπτωσης μπορεί να διαφέρει ανά σταθμό ενοικίασης.
Ενδέχεται να υπάρχουν περίοδοι, όπου η έκπτωση δεν ισχύει.
– Η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
– Η έκπτωση δεν ισχύει σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, πρόγραμμα επιβράβευσης, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση από την Avis
ή από συνεργάτες της Avis.
– Ο οδηγός πρέπει να καλύπτει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Avis, όπως ηλικία, δίπλωμα οδήγησης, κατοχή πιστωτικής κάρτας, κλπ.
– Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα πρέπει να επιδεικνύεται η κάρτα μέλους ΕΑΣΕ, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του μισθωτή.
– Η αναβάθμιση αυτοκινήτου και το παιδικό κάθισμα ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας και μόνο για ενοικιάσεις στην Ελλάδα. Η μη χρέωση του
Νέου Οδηγού ισχύει μόνο για ενοικιάσεις στην Ελλάδα.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλ.: 210 6879800, 801 500 5555
E-mail: contact@avis.gr

