
 

Förmåner Avis Preferred Avis Preferred Plus Avis President’s Club 

 

 

 

Kort 

 

 

 

   

 

 

Prioriterad service 
   

Presentkort  Mottages en gång när man går med I 

programmet efter avslutad andra 

hyra 

  

Presentkort Uppgraderingr** 

 

Mottages en gång när man går med I 

programmet efter avslutad andra 

hyra 

  

Presentkort Weekend*  Mottages en gång per år efter 

avslutad tredje hyra 

Mottages en gång per år efter avslutad 

tredje hyra 

Mottages en gång per år efter avslutad 

tredje hyra 

Uppgraderng en bilgrupp i mån 

av tillgång**   

   

Garanterad uppgradering en 

bilgrupp*** 

   

Uppgradering två bilgrupper i 

mån av tillgång** 

   

Extra förare ingår 
   

Prioriterad biltillgång 
   

 
Förmåner Avis Preferred Avis Preferred Plus Avis President’s Club 

    

Krav för medlemsnivå  5 hyror och €1000 debitering inom 1 år 10 hyror och €2000 debitering inom 1  

år  

Giltighet för hyror/belopp  1 år 1 år 1 år 

Giltighet för medlemsnivå  När ditt medlemskap uppgraderas gäller det resten av ditt medlemskapssår och 

följande 12 månader. Om du t.ex. blir medlem i Avis Preferred den 1 maj 2014 och 

sedan uppgraderas till Avis Preferred Plus den 1 oktober 2014, gäller ditt 

medlemskap i Avis Preferred Plus I 19 månader, d.v.s. från 1 oktober 2014 till 1 maj 

2016. 

Villkor 
* Drivmedel, extrautrustning, tjänster och flygplatsavgift tillkommer 
** Gäller i mån av tillgång, gäller ej minibussar, lyx- eller prestigebilar. Gäller ej bilhyror längre än 14 dagar. 
*** Garanterad uppgradering gäller på flygplatser och tågstationer. På våra citykontor gäller det i mån av tillgång. Om vi inte kan hjälpa dig med en 
uppgradering kan du istället hyra en GPS eller bilbarnstol utan kostnad.  
 

 Gäller på alla bilhyror med undantag för: Flygplatstransfer och chaufförservice, presentkort som du vunnit eller fått utan extra kostnad, Försäkringshyra 
eller månadshyra, eller på hyror bokade via resebyrå.   

 Alla förmåner som beskrivs ovan finns tillgängligt på Avis uthyrningskontor i, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike (exkl. Korsika), Grekland, Irland, 
Island, Italien (exkl. Sardinien), Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien (exkl. Nordirland), Sverige, 
Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike om inget annat anges. 

 

 


