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Mastercard Ayrıcalıklar Dünyası

Mastercard, Mastercard® ve Maestro logolu kart sahiplerine 
uluslararası seyahat alanındaki ortaklarında segment 
yükseltmeleri, indirimler ve diğer benzersiz avantajlar
sunmaktan memnuniyet duyar.

Seyahat teklifleri
Hotel, araç kiralama ve alışveriş destinasyonlarında biçok farklı 
kategoride uluslararası seyahat eden kişilere özel teklifler 
sunuyoruz. Bu tekliflerin hepsini ya da istediğiniz herhangi birisini 
farklı seyahat koridorları ve turizm sezonlarına özel olarak yurt dışı 
kampanyalarınızın içerisine dahil edebilirsiniz.



Section One

Past Issuer & 
Market Creative 
Campaign 
Examples

2020 
Teklifleri
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İşyeri teklifleri

Seyahat 
teklifleri
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Kampanya ve kart geçerliliği

Debit Mastercard Credit Mastercard

PRE-PAID MAESTRO TİCARİ STANDARD PLATINUM WORLD
WORLD 

ELITE
TİCARİ STANDARD GOLD PLATINUM WORLD

WORLD 
BLACK

WORLD 
ELITE

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

İŞYERİ

1

2

1

2
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Teklif-1 1 Teklif-2 2
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Kampanya ve kart geçerliliği

PRE-PAID MAESTRO TİCARİ STANDARD PLATINUM WORLD
WORLD 

ELITE
TİCARİ STANDARD GOLD PLATINUM WORLD

WORLD 
BLACK

WORLD 
ELITE

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

İSYERİ

Debit Mastercard Credit Mastercard

1

2

1

2

Teklif 1 1 Teklif 2 2
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Geçerlilik süresi:
31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir

Geçerli olan kart tipleri:
Banka kartı (sadece ön ödemeli rezervasyonlar için), & 
Standard kart ürünleri

Geçerli olduğu ülkeler:

Kart geçerliliği:
Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde basılan 
kartlar için geçerlidir.

Kart sahiplerinin tekliften faydalanabilmesi için:

Program detayları:

Hertz ile tüm araç kiralamalarında %10’a varan indirime ek 
olarak, ücretsiz Hertz Gold Plus üyeliğiyle aşağıdaki 
avantajlardan yararlanabilirsiniz:

• Kayıt ücreti yok

• 50’den fazla havalimanında sıra beklemeden işlem önceliği

• Hızlı araç teslimi ve alımı

• Ücretsiz ek sürücü (eş ya da kiralanan ülke vatandaşı olan 
refakatçisi)

• Gold Plus Rewards® Points programıyla Dünya’nın herhangi bir 
yerinde kiraladığınız araçtan puan kazanımı

• Çocuk koltuğunda 25% indirim

Hüküm ve Koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız.

Teklif 1: tüm araç kiralamalarında %10 varan indirim için Hertz Gold Plus Rewards’a 
katılın. 

147 ülkede 8500'ü aşkın lokasyonda yapılan tüm kiralama
rezervasyonlarında geçerlidir.

www.hertz-europe.com/mastercard

8

http://www.hertz-europe.com/mastercard
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Teklif 1: Hüküm ve Koşullar

1. Hertz Gold Plus Rewards® avantajlarından kart sahibinin faydalanması için, Gold üyelik rezervasyon sırasında ibraz edilmelidir.

2. %10’na varan indirimli araç kiralama avantajı, kart sahibi Gold Plus Rewards üyelik numarasını girdiğinde ya da ilgili CDP 
ilişkilendirildiğinde uygulanmaktadır.

3. İndirim rezervasyon sırasında gerçerli olan perakende fiyatlarında (özel indirim kampanyaları hariç) geçerlidir. 

4. İndirim, baz fiyatlandırma içinde yer alan kiralama süresi, toplam yapılacak mil ve gerekli olan sigorta ve muhafiyetler dahil
uygulanır.

5. Ön ödemeli kiralamalarda, kiralama yapılan ülkeye ait para birimine göre (örn. İngiltere’de yapılan kiralamalarda Sterlin ile), 
standart kiralamalarda yerel para birimine göre fiyatlandırmalar yansıtılmaktadır.

6. Avrupa, orta doğu ve Afrika bölgeleri dışındaki kiralamalarda önceden yer ayırtılması zorunludur.

7. Teklif, Hertz standart kiralama yeterlilik kriterlerinin karşılanması ve Hertz standart hüküm ve koşullarını kabul etmesi
koşuluyla kullanılabilir. Detaylı bilgi için www.hertz-Europe.com ziyaret ediniz.

8. Kiralama hizmetinden faydalanmak için en az 23 yaşında olma sınırı vardır.

9. Farklı lokasyonlardan araç teslimi ya da alımı yapılmamaktadır.

10. Standart yakıt fiyatları uygulanır.

11. Fiyatlar arz ve talebe göre yıl boyunca değişkenlik gösterebilir.

12. İptal işlemi yapmayan kişilere geri iade yapılmaz.

13. Araç tesliminde, aracı kiralayan kişiye ait gerçerli bir kredi kartı ve sürücü belgesi olmalıdır.

14. Araç sadece kiralayan kişi ya da Hertz tarafından yetkilendirilen bir kişi tarafından kullanılmalıdır ve bu kişinin ismi kiralama
kayıt belgesinde yer almalıdır.

9
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Geçerlilik süresi
31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir

Geçerli olan kart tipleri:
Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & ticari
kredi kart sahipleri

Geçerli olan ülkeler:

Market eligibility:
Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde basılan kartlar 
için geçerlidir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?

Program detayları:

Premium Mastercard® kart sahipleri Hertz Gold Plus Rewards 
programına katılaarak, Mastercard'ın Hertz’le olan ortaklığı 
sayesinde aşağıdaki avantajlardan yararlanabilir:

• Rezervasyon yapılan her araç için %15'e kadar indirim

• Programa katılan araç kiralama noktalarında bir kereye mahsus
ücretsiz araç sınıfı yükseltmesi (Müsaitlik durumuna bağlı olarak)

• Kayıt sırasında, 900 Gold Plus Rewards’a kadar bonus puan kazanımı

• Ücretsiz ek sürücü (eş ya da kiralanan ülke vatandaşı olan refakatçisi)

• 50’den fazla havalimanında sıra beklemeden işlem

• Hızlı araç teslimi ve alımı

• Gold Plus Rewards® Points programıyla Dünya’nın herhangi bir yerinde 
kiraladığınız araçtan puan kazanımı

• Çocuk koltuğunda 25% indirim

Hüküm ve koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız. (ayrıca web 
sayfasında da detaylar sunulmaktadır)

Teklif 2: Premium kart sahipleri için araç kiralamalarında %15 indirim ve ücretsiz araç
yükseltme için Hertz Gold Plus Rewards’a katılın. 

147 ülkede 8500'ü aşkın lokasyonda yapılan tüm kiralama
rezervasyonlarında geçerlidir.

Lütfen, ilerleyen bölümlerdeki detayları inceleyiniz.

10
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Teklif 2: Hüküm ve koşullar

Gold Plus Ödülleri
Hertz Gold Plus Rewards® Premium Club programına finansal kuruluş katılımı:

Her rezervasyonunda bir üst segmente geçiş (müsaitlik durumuna bağlı olarak) 
• Gold Plus Reward üyerleri için ücretsiz ek sürücü tanımlaması
• Araç kiralamasında ücretsiz gün elde etmek için bonus kullanımı

Genel Hüküm ve Koşullar:

1. Gold Plus bonus puanları üyenin hesabına Hertz Gold Plus Rewards®’a
başarılı şekilde kayıt olunduğunda ve ilk araç kiralama işlemi yapıldığında
yüklenmektedir.

2. Kart sahipleri, mevcut puanlarına ek olarak her araç kiralamalarında
bonus puanlar kazanabilir. Puan kazanımı hakkı programa katılan Hertz 
ülkelerinde değişkenlik gösterebilir.

3. Kart sahiplerinin, kiraladıkları aracı teslim alırken Hertz temsilcisine araç
yükseltme kuponunu sunması gerekir.

4. Doğrudan bir Hertz üye işyerinden, örneğin bir havaalanında rezervasyon
yapmak isteyen kart sahiplerinin, her Hertz kiralama noktasındaki yetkili 
kişilerin farklı Mastercard® kartlarını tanımasının mümkün olmadığını
unutmaması gerekir. 

5. Teklif, Hertz standart kiralama yeterlilik kriterlerinin karşılanması ve 
Hertz standart hüküm ve koşullarını kabul etmesi koşuluyla kullanılabilir. 
Detaylı bilgi için www.hertz-Europe.com ziyaret ediniz.

6. Hertz Gold Club Rewards’in ücretsiz üyelik süresi iki yıldır, 24 ay boyunca
geçerlidir, kart sahibinin bu süre içinde bir kez araç kiralamaması
durumunda geçerliliği sona erer

7. Bu teklif sadece yeni Hertz Gold Plus Rewards üyeleri için geçerlidir. 
Mevcut üyeler faydalanamaz.

8. Hertz kiralama noktalarının iletişim bilgileri için tıklayın.

Mastercard Ürünü
Garantili İndirim 

Oranı
Bonus 

puanlar

Bir üst segment 
için gerekli belgeyi 

yüklemek için

CDP 
numarası

World Elite™ Mastercard® ( 
‘Black Edition’ dahil)

%15’e varan indirim

900 Gold Plus 
Reward Puanı

www.hertz-
europe.com/worldelite

795089

World Mastercard® %15’e varan indirim
http://www.hertz.com/m

c/world
795090

Platinum Mastercard® %10’e varan indirim
700 Gold Plus 
Reward Puanı

www.hertz.com/mc/platin
um

795093

Gold Mastercard® %10’e varan indirim
500 Gold Plus 
Reward Puanı

www.hertz.com/mc/gold 795094

Mastercard Business Card® %10’e varan indirim www.hertz.com/mc/sb 795092

Adım 1: Kart sahibi, Hertz Gold Plus Rewards web adresini kullanarak kayıt olur. Her kart 
sahibi sadece bir kez kayıt yaptırabilir. Yukarıdaki CDP'ler otomatik olarak web bağlantısına
ve kart sahibi üyelik profiline tanımlanır.

Step 2: Kart sahipleri kulübe kaydolduktan sonra, kişiye özel üyelik numaralarıyla Hertz Gold 
Plus Rewards'den bir onay e-postası alır ve isterlerse üyelik kartlarının yazıcıdan çıktısını 
alabilirler.

Step 3: Rezervasyonunuzu yaparken yukarıdaki linleri, üyelik numaranızı kullanmanız ve 
rezervasyon belgenizin çıktısını almanız gereklidir.

Step 4: Araç teslim alındığında, üyelik numarası ve Gold üyelik kartı Hertz temsilcisine 
gösterilmelidir.

11
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Geçerlilik süresi:
30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir

Teklif 1: Disneyland® Paris Eğlence Park'ını özel yapan deneyimleri kişisel rehberinizle keşfedin.
Teklif 2: Disneyland® Park Tiyatrosu’nda özel koltuk alanından faydalanın.

Geçerli olan kart tipleri:
Maestro ve Mastercard logolu, Gold, Platinum, World, World Black Edition, World 
Elite, Business banka ve kredi kartları ve  ön ödemeli kartlar

Geçerli olan lokasyonlar:
Disneyland® Paris Tema Parkı

Geçerli olan ülkeler:
Kullanım koşullarında yer alan kural ve kısıtlara uyumlu olması şartıyla, Avrupa 
bölgesinde basılan kartlar için geçerlidir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?
Teklif 1: Disneyland® Park City Hall (müşteri ilişkileri binası) ya da Walt 
Disney Studios® Park stüdyo servisleri aracılığıyla işlem yaparken
Mastecard® kartınız ile ödeme yapın.
Teklif 2: Mastecard® kartınızı City Hall  (müşteri ilişkileri binası) ya da 
stüdyo servislerine gösterdiğinizde uygunluğa göre özel oturma alanından 
faydalanabilirsiniz. (özel oturma alanı ile ilgili size verilen kuponu şovdan 
en az 30dk. önce tiyatrodaki görevliye göstermeniz gereklidir.)

Program detayları (teklif-1)
Disneyland Eğlence Park’ını bu kadar büyülü yapan şeyin ardındaki sırlaarı 
öğrenmek için kişisel rehberinizle harika bir yolculuğa çıkın. Yolculuğunuzda, 
Waly Disney’e ilham veren şeyleri, seçtiği temaları ve viyonunu bugün nasıl 
hayata geçirdiğini öğrenin.

Guided Tour: Rehber eşliğinde 2 saate kadar süren park turu özelinde 
Mastercard kart sahipleri 1 kereye mahsus bir etkinliğe direk erişim 
sağlayabilir ve özel koltuk alanından tur paketi içinde faydalanabilir. (en 
fazla 10 kişi ile gerçekleşir)
VIP tur: Rehber eşiliğinde 5 saatlik tur kişiye özel asistan hizmeti 
(restoran rezervasyonu vb. için) ve Disney eğlence parkındaki etkinliklere 
direk giriş sağlar. VIP kart satın alan Mastercard kart sahiplerine ek 1 
saatlik kullanım sağlanmaktadır. (en fazla 10 kişi ile gerçekleşir)

Fiyatlar ve müsatilikler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Turlar 
hakkında detalı bilgi için tıklayın. 

Hüküm ve koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız.

Program detayları (teklif-2)
Mastercard kart sahipleri Disneyland® Paris ziyaretleri sırasında, Disney® Park 
tiyatrosundaki 1 gösteride özel koltuk kullanımından faydalanabilirler.

Kart sahibi ve ona eşlik eden 4 kişi faydalanabilir. En az 1 yetişkinin kişilerin 
yanında olması zorunludur. Müsaitlik durumuna bağlıdır. Her kart sahibi günde 
1 kez faydanabilir.

Fiyatlar ve müsatilikler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Gösteriler 
hakkında detalı bilgi için tıklayın. 

12
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https://www.disneylandparis.com/en-gb/tours/#/park-tours/


©
2

0
1

9
 M

a
st

e
rc

a
rd

. P
ro

p
ri

e
ta

ry
 a

n
d

 C
o

n
fi

d
e

n
ti

a
l

Hüküm ve koşullar

VIP ve Rehberli Turlar için:
Geçerli olan Mastecard® banka kartı, ön ödemeli kart ya da kredi kartı ile 

ödeme yapılması gereklidir.

1. Teklif sadece Mastercard kart sahiplerinin VIP tur ve rehberlik hizmeti 
aldıkları gün içerisinde geçerlidir. Rezervasyon yapan kart sahipleri en az 18 
yaşında olmalıdırlar.

2. Şirket kartlarıyla yapılan ödemeler, kart hesabının bağlı olduğu finansal 
kuruluş  tarafından belirlenen şart ve koşullara tabidir. Fotoğraflı kimlik 
ibrazı gerekebilir.

3. VIP tur: VIP tur, 1 kart sahibi ve ona eşlik eden 9 kişi için geçerlidir. En fazla 
10 kişi faydalanabilir ve en az 1 yetişkin katılımcı olması gereklidir. 1 saatlik 
ek kullanımın turun süresine bağlıdır ve katılımcı olunan turla arka arkaya 
kullanılabilir.

4. Rehberli tur: 1 kart sahibi ve ona eşlik eden 4 kişi için geçerlidir. En az 1 
yetişkin katılımcının katılımcılara eşlik etmesi gereklidir. Özel tur değildir. 
Etkinlik ve gösterilere ücretsiz giriş ve katılım ziyaretin yapıldığı gündeki 
müsaitlik durumuna bağlıdır.

5. VIP tur ve rehberli tura katılacak her kişinin Disney® Paris Tema Park’larına 
turun yapılacağı gün geçerli olan giriş biletlerinin olması gerekmektedir.

6. İlave saat, 1 eğlence programına erişim ve 1 sahne gösterisine rezervasyon
gibi ücretsiz ödüller satılamaz, devredilemez, iade edilemez ya da 
değiştirilemez. 

7. VIP tur ve rehberlik hizmeti ücret ve koşulları hakkında ek bilgi almak için 
Disneyland Paris’teki yetkililere danışınız.

Özel koltuk alanı kullanımı için:
Ücretsiz verilen hizmet sadece Mastercard® kart sahipleri içindir ve parkın

ziyaret edildiği gün için geçerlidir. Ziyaretin yapıldığı gündeki müsaitlik

durumuna bağlıdır ve ilk gelen önceliklidir esasına bağlıdır.

1. Mastercard logosu taşıyan geçerli bir banka kartı ya da kredi kartı sahibi tekliften 
faydalanabilir. Kart sahibi en az 18 yaşında olmalıdır.

2. Fotoğraflı kimlik gerekebilir. Hizmetten faydalanmak için, katılımcının Disney Park’ına 
o gün için geçerli giriş biletinin olması gereklidir. Teklif, 1 kart sahibi ve ona eşlik eden 
4 kişi için geçerlidir. En az 1 yetişkin katılımcının katılımcılara eşlik etmesi gereklidir.

3. Aynı gün içinde 1 kez kullanılabilir.

4. Rezervasyonlar etkinliğin başlangıcından en az 1 saat önce yapılmalıdır. Her 
katılımcıya bir rezervasyon onayı fişi iletilecektir. Katılımcılar tiyatroya en az 30 
dakika önceden giriş yapmalıdır.

5. Koltuklar kullanılmazsa etkinlikten 10 dakika önce farklı katılımcılara verilecektir. 
Rezervasyon koltuklar için geçerlidir, öncelikli girişi garantilemez

6. Davetiyeler satılamaz, devredilemez ya da iade edilemez, kaybedilmesi ya da 
çalınması durumunda yenisi verilemez. Koltukların günlük tahsisi doluluk durumuna 
bağlıdır. 

7. Gösterinin zamanı ve mekanı ön bilgi verilmeden değiştirilebilir, ertelenebilir ve iptal 
edilebilir. Katılım öncesi tarih ve mekanla ilgili kontroller etkinlik yerinde yapılmalıdır.

13
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Teklif 1: Avis Preferred'e üye olduğunuzda Mastercard’a özel indirimler ve ayrıcalıklar kazanın

Kart Tipi Sabit iskonto oranı
Maksimum iskonto 

oranı

Ön rezervasyon Standart

World Mastercard® 10-20% 20%

Platinum Mastercard® 5-10% 20%

Gold Mastercard® 5-10% 20%

Mastercard® Business Card 5-10% 20%

İndirim oranları kiralama yapılan ülke, şehir ve lokasyonlara göre değişiklik 
gösterebilir. Deatylı bilgi için ‘hüküm ve Koşullar’ sayfasını kontrol ediniz. Bu 
teklif ile kart sahipleri, müşteri hizmetleri, kolaylık ve sadakat konusunda
dünyanın önde gelen markalarından biriyle bir araya getirilmektedir.

Program detayları:
Mastercard, Avis Worldwide ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, tüm Premium ve 
Business kart sahiplerine, her rezervasyonda araç yüseltme, özel indirim gibi
avantajları içeren ayrıcalıklar sunmaktadır. Mastercard® kart sahipleri, Avis 
Preferred’e, iki yıl devam edecek şekilde ÜCRETSİZ üye olabilirler.

Bu ücretsiz üyelik avantajı sayesinde, kart sahipleri her rezervasyonda araçlarını 
yükseltme (müsaitlik durumuna bağlı olarak) ve aşağıda belirtilen indirimlerden 
yararlanabilirler:

Geçerlilik süresi
Teklifle ilgili herhangi yeni bir bildirim yapılmadığı sürece geçerliliğini 
korur

Geçerli olan kart tipleri:
Gold, Platinum, World ve ticari kredi kartları

Geçerli olan lokasyonlar:
Avrupa, Rusya, ABD, Orta Doğu ve Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni 
Zellanda’da yapılan araç kiralamalarında geçerlidir.

Geçerli olan ülkeler:
Avrupa Bölgesi ve Rusya'da yapılan araç kiralama işlemlerinde
geçerlidir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?
Hüküm ve koşullar sayfasında yer alan teklife katılım için gerekli olan 
detayları kontrol ediniz.

Hüküm ve koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız. Fransa’da yapılan 
araç kiralamalarının koşulları farklılık gösterir.

14
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Tüm kart sahipleri için geçerli hüküm ve koşullar:
1. Teklif Mastercard Avrupa Bölgesi içerisinde (Rusya dahil) yaşayan kart sahipleri için geçerlidir. 

2. Ücretsiz Avis Preferred programı üyelik başlangıcı itibariyle 2 sene içinde araç kiralaması yapmamanız durumunda iptal olacaktır. Eğer, 2 sene
içinde araç kiralamışsanız 2 sene daha üyeliğiniz yenilenecektir.

3. İndirim ya da segment yükseltme fırsatı kiralama süresine ve gidilecek kilometreye göre belirlenir. İndirim havalimanına ödenen ücretler, taşıtla 
ilgili lisanslama bedeli vb. ek ödeme kalemlerine uygulanmaz. Ek olarak satın alınan hizmetlere indirim uygulanmaz. (örn: sigorta, bebek koltuğu, 
GPS gibi).

4. Kart sahipleri web-sitesi üzerinden kiralama yaparken, indirim ve diğer fırsatlardan faydalanmak için Avis Preffered üyelik hesabına giriş 
yapmalıdır ya da telefonla kiralama yaparken Avis Preffered üyelik numarasını paylaşmalıdır. Teklif, Avis standart kiralama yeterlilik ölçütlerinin 
karşılaması ve Avis’in standart kiralama hüküm ve koşullarını sağlamasına bağlıdır. Detaylı bilgi için www.avis.com.tr ziyaret ediniz.

5. İndirim rezervasyon sırasında otomatik olarak uygulanır ve müsaitlik durumuna bağlıdır. Kiralamanın 24 saat öncesinde yapılması gerekmektedir. 
Lütfen, bahsi geçen indirimlerin tüm Avis noktalarında geçerli olamayabileceğini dikkate alınız.

6. Kart sahipleri arabalarını teslim alırken ve araç yükseltme talebinde bulunurken (uygunluk durumuna bağlı olarak) Avis Lokasyon Masası'nda Avis 
Preferred üyelik numarasını veya daimi üyelik kartını beyan etmelidir.

7. Avis Preferred üyeliği önceden belirlenmiş hüküm ve Koşullara bağlıdır. Detaylı bilgi için araç kiralaması yaptığınız ülkedeki  Avis web-sitesini 
ziyaret ediniz.

Teklif 1: Hüküm ve koşullar

Mastercard kart sahipleri, Avis Preferred programına üye olduklarında ek olarak; tüm araç kiralama rezervasyonlarında bir üst 
segment araca (araç müsaitliğine bağlı olarak) geçiş hakkı kazanırlar ve aşağıdaki indirimlerden faydalanırlar:

Mastercard kart tipi EMEA bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Avustralya Yeni Zellanda

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

World 10% 20% 10% 20% 10% 20% 20% 20%

Platinum 10% 20% 10% 20% 5% 20% 10% 20%

Gold 10% 20% 5% 20% 5% 20% 10% 20%

Business 10% 20% 5% 20% 5% 20% 10% 20%

Fransa’da Avis Preferred programına her kart tipi ile 
kayıt olunulabilir; fakat indirimlerden sadece World Elite,
Platinum, Gold ve ticari kart sahipleri aşağıdaki oranlarda 
yararlanabilirler

Mastercard kart tipi (Fransa) Sabit İndirim Maks. indirim

Perakende fiyat Satndart fiyat

World, Platinum, Gold & 
Business

9% 20%

EMEA bölgesi Avrupa, Orta Doğu Afrika ve Asya; ABD bölgesi Kuzey Amerika ve Kanada’da yapılan kiralamları içerir. İndirimler kartın 
basıldığı ülkedeki yerel işlemlerde geçerli değildir.

15

Avis Preferred programına kayıt işlemleri:

Mastercard® kart sahipleri Avis Preferred ayrıcalıklarına
3 kolay adımda ulaşabilirler (sadece yeni üyeler için
geçerlidir). İndirim ve avantajlardan faydalanmak için
Avis Preferred’e kayıt olunması gereklidir.

Kart Tipi Promosyon kodu

World MC World

Platinum MC Platinum

Gold MC Gold

Business MC Small Business

Adım 1: Kart sahibi Avis Preferred programına
www.avispreferred.eu adresinden kaydolur. Kart sahibi
menüden hesap türü olarak ‘Leisure' seçer ve ilgili
promosyon kodunu girer*. Her bir kart sahibi sadece bir
kez kayıt yaptırabilir ve ilgili promosyon başka bir
promosyon ile birleştirilemez.

Kart sahibi kayıt formunu üyelik için 
«Membership Level» menüsünden 
kart tipini seçerek tamamlar. 

Kayıt işlemi sırasında, kart 
sahiplerinden, kayıt işlemlerinin 
tamamlanması için Mastercard® ve 
sürücü belgesi numaralarının 
girilmesi istenir.

Adım 2: Kart sahiplerine, kendilerine özel üyelik
numaralarıyla Avis Preferred'den onay iletilecektir. 
Üyelik bilgileri, ilk araba kiralama işleminden kısa bir
süre sonra iletilecektir.

Adım 3: Avis’ten araç rezervasyonu yapacak kart 
sahipleri www.avisworld.com/worldelite adresine
üyelik numaralarını kolayca girebilirler.

http://www.avis.com.tr/
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Teklif 2: Mastercard World Elite kart sahipleri Avis President’s Club’a üye olduklarında premium 
hizmet anlayışının yanısıra özel indirim ve avantajlardan faydalanır.

Kart Tipi Sabit İndirim Maks. İndirim

Ön rezervasyon Standart oran

World Elite Mastercard® 5-35% 35%

Program detayları:

Mastercard, Avis Worldwide ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, World Elite (Black edition 
dahil) kart sahiplerine, her rezervasyonda araç yüseltme, özel indirim gibi avantajları içeren
ayrıcalıklar sunmaktadır. Mastercard® kart sahipleri, Avis Preferred’e, iki yıl devam edecek
şekilde ÜCRETSİZ üye olabilirler.

Bu ücretsiz üyelik avantajı sayesinde, kart sahipleri her rezervasyonda araçlarını yükseltme 
(müsaitlik durumuna bağlı olarak) ve aşağıda belirtilen avantajlardan yararlanabilirler:

• Kiralamalarda öncelik ve premium hizmet
• Havalimanları ve tren istasyonlarında garantili bir segment yükseltme (müsaitlik 

durumuna bağlı olarak) 
• Haftasonu kiralanan araçlarda bir ya da iki segment yükseltme (müsaitlik durumuna 

bağlı olarak) 
• 3 kiralama sonrası 1 haftasonu ücretsiz kiralama hakkı
• 48 saat önce yapılan kiralamalarda ücretsiz ek sürücü tanımlaması ve araç garantisi

Hüküm ve Koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız. Fransa’da yapılan 
araç kiralamalarının koşulları farklılık gösterir

İndirim oranları kiralama yapılan ülke, şehir ve lokasyonlara göre değişiklik gösterebilir. 
Deatylı bilgi için ‘hüküm ve Koşullar’ sayfasını kontrol ediniz. Bu teklif ile kart sahipleri, 
müşteri hizmetleri, kolaylık ve sadakat konusunda dünyanın önde gelen
markalarından biriyle bir araya getirilmektedir.

16

Geçerlilik süresi
Teklifle ilgili herhangi yeni bir bildirim yapılmadığı sürece geçerliliğini korur

Geçerli olan kart tipleri:
World Elite (including World Black Edition) kredi kartı

Geçerli olan lokasyonlar:
Avrupa, Rusya, ABD, Orta Doğu ve Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni 
Zelanda’da yapılan araç kiralamalarında geçerlidir.

Geçerli olan ülkeler:
Avrupa Bölgesi ve Rusya'da yapılan araç kiralama işlemlerinde geçerlidir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?
Hüküm ve koşullar sayfasında yer alan teklife katılım için gerekli olan detayları 
kontrol ediniz.
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Tüm kart sahipleri için geçerli hüküm ve koşullar:
1. Teklif Mastercard Avrupa Bölgesi içerisinde (Rusya dahil) yaşayan kart sahipleri için geçerlidir. 

2. Ücretsiz Avis Preferred üyelik başlangıcı itibariyle 2 sene içinde araç kiralaması yapmamanız durumunda iptal olacaktır. Eğer, 2 
sene içinde araç kiralamışsanız 2 sene daha üyeliğiniz yenilenecektir.

3. İndirim ya da segment yükseltme fırsatı kiralama süresine ve gidilecek kilometreye göre belirlenir. İndirim havalimanına ödenen 
ücretler, taşıtla ilgili lisanslama bedeli vb. ek ödeme kalemlerine uygulanmaz. Ek olarak satın alınan hizmetlere indirim 
uygulanmaz. (örn: sigorta, bebek koltuğu, GPS gibi).

4. Kart sahipleri web-sitesi üzerinden kiralama yaparken, indirim ve diğer fırsatlardan faydalanmak için Avis Preffered üyelik 
hesabına giriş yapmalıdır ya da telefonla kiralama yaparken Avis Preffered üyelik numarasını paylaşmalıdır. Teklif, Avis standart 
kiralama yeterlilik ölçütlerinin karşılaması ve Avis’in standart kiralama hüküm ve koşullarını sağlamasına bağlıdır. Detaylı bilgi için 
www.avis.com.tr ziyaret ediniz.

5. İndirim rezervasyon sırasında otomatik olarak uygulanır ve müsaitlik durumuna bağlıdır. Kiralamanın 24 saat öncesinde 
yapılması gerekmektedir. Lütfen, bahsi geçen indirimlerin tüm Avis noktalarında geçerli olamayabileceğini dikkate alınız.

6. Kart sahipleri arabalarını teslim alırken ve araç yükseltme talebinde bulunurken (uygunluk durumuna bağlı olarak) Avis Lokasyon
Masası'nda Avis Preferred üyelik numarasını veya daimi üyelik kartını beyan etmelidir.

7. Avis Preferred üyeliği önceden belirlenmiş hüküm ve Koşullara bağlıdır. Detaylı bilgi için araç kiralaması yaptığınız ülkedeki  Avis 
web-sitesini ziyaret ediniz.

8. Avis Preferred ve Avis President’s Club ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayın. 

Teklif 2: Hüküm ve koşullar

Mastercard World Elite kart sahipleri, Avis President’s Club programına üye olduklarında ek olarak; tüm araç kiralama 
rezervasyonlarında bir üst segment araca (araç müsaitliğine bağlı olarak) geçiş hakkı kazanırlar ve aşağıdaki indirimlerden faydalanırlar:

Fransa’da Avis Preferred programına her kart tipi ile kayıt
olunulabilir; fakat indirimlerden sadece World Elite, Platinum, 
Gold ve ticari kart sahipleri aşağıdaki oranlarda yararlanabilirler

Mastercard kart tipi EMEA bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Avustralya Yeni Zellanda

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

Perakende fiyat
(sabit indirim)

Standart fiyat
(maks. indirim)

World Elite 5% - 35% 35% 15% 35% 10% 35% 20% 35%

17

EMEA bölgesi Avrupa, Orta Doğu Afrika ve Asya; ABD bölgesi Kuzey Amerika ve Kanada’da yapılan kiralamları içerir. İndirimler kartın 
basıldığı ülkedeki yerel işlemlerde geçerli değildir.

Mastercard kart tipi (Fransa) Sabit İndirim Maks. indirim

Perakende fiyat Satndart fiyat

World Elite (Black eddition 
dahil)

5-14% 25%

Avis Preferred programına kayıt işlemleri:

Mastercard® kart sahipleri Avis President’s Club ayrıcalıklarına
3 kolay adımda ulaşabilirler

Adım 1: Kart sahibi Avis Avis President’s Club programına 
www.avispreferred.eu adresinden kaydolur. Kart sahibi
menüden hesap türü olarak ‘Leisure' seçer ve promosyon
kodunu Mastercard World Elite olarak girer. Her bir kart 
sahibi sadece bir kez kayıt yaptırabilir ve ilgili promosyon
başka bir promosyon ile birleştirilemez.

Kart sahibi kayıt formunu üyelik için «Membership Level» 
menüsünden kart tipini seçerek tamamlar.

Kayıt işlemi sırasında, kart sahiplerinden, kayıt işlemlerinin 
tamamlanması için Mastercard® ve sürücü belgesi 
numaralarının girilmesi istenir.

Adım 2: Kart sahiplerine, kendilerine özel üyelik
numaralarıyla Avis Preferred'den onay iletilecektir. 
Üyelik bilgileri, ilk araba kiralama işleminden kısa bir
süre sonra iletilecektir.

Adım 3: Avis’ten araç rezervasyonu yapacak kart 
sahipleri www.avisworld.com/worldelite adresine
üyelik numaralarını kolayca girebilirler.

http://www.avis.com.tr/
https://www.avis.co.uk/your-avis/avis-loyalty
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Kart tipi Avrupa Bölgesi’nde basılan Avrupa dışında basılan

Banka kartı, ön 
ödemeli kartlar,

Maestro, 
Standard, Gold 

Shopping Express’te %15 indirim
Alışveriş paketlerinde %15 indirim
Özel şöför hizmerinde %15 indirim

Özel satış etkinliklerine giriş
VIP etkinliklere davetiye

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/mastercard-euandnoneustan

Platinum, World/ 
World Black 

Edition ve World 
Elite  

Shopping Express’te %15 indirim
Alışveriş paketlerinde %15 indirim
Özel şöför hizmerinde %15 indirim

Özel satış etkinliklerine ön giriş
VIP etkinliklere davetiye

VIP Card ile %10 indirim*
Shopping Express’te %15 indirim
Alışveriş paketlerinde %15 indirim
Özel şöför hizmerinde %15 indirim

VIP Lounge’a giriş
Özel satış etkinliklerine ön giriş

VIP etkinliklere davetiye

https://www.thebicestervillageshoppin
gcollection.com/mastercard-euprem 

https://www.thebicestervillageshoppingc
ollection.com/mastercard-noneu

Program detayları:
Anya Hindmarch, Bally Dior Homme ve Stella McCartney'in gibi markalarında 
yer aldığı the Collection of Villages bünyesinde bulunan 1.000’den fazla butiği 
keşfedin. Farklı kart tipi sahipleri için farklı indirim oranları verilmektedir. 

(aşağıdaki tabloyu inceleyiniz). Program dahilinde, tüm kart sahiplerine, %15 
indirimli Alışveriş Paketi, Şoförlü Özel Araç Hizmeti ve Shopping Express® kuponu
verilmektedir. Premium kart sahiplerine ek ayrıcalıklar sağlanmaktadır. 

Geçerli olan kart tipleri:
Geçerli olan kart tipleri hakkında detaylı bilgi ilerleyen bölümlerde yer almaktadır.

Geçerlilik süresi
31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir

Geçerli olan lokasyonlar:
Avrupa’daki 9 alışveriş merkezinde geçerlidir. (Alışveriş merkezlerinin listesine
ilerleyen bölümden ulaşabilirsiniz)

Geçerli olan ülkeler:
Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde basılan kartlar 
faydalanabilir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?
Detaylı bilgi için yandaki tablo üzerindeki linkleri inceleyebilirsiniz.  Shopping 
Express, Alışveriş paketleri ya da şöför hizmetlerinden faydalanmak için
sonraki sayfadaki linkleri kontrol edin ve COSMCARD813 kodunu girerek
indirimden faydalanın.

Hüküm ve koşullar
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız.

Bicester Village Shopping Collection dahilindeki alışveriş merkezlerinde özel indirim ve 
avantajlardan faydalanın.

*VIP kartla dönemsel promosyonlar (mağazalarda 10% indirim gibi) değişkenlik 
gösterebilir ve ön onayla sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi için 
mastercard.privileges@biggroup.co.uk ile iletişime geçebilirsiniz.

18

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/mastercard-euprem
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/mastercard-noneu
mailto:mastercard.privileges@biggroup.co.uk
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Hüküm ve koşullar

Temel hükümler
Bicester Village Shopping Collection teklifleri Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika 

bölgesindeki finansal kurumlarca basılan Mastercard kredi kartı ve banka kartı sahipleri 

(“müşteri”) için Value Retail PLC (“Value Retail”) tarafından sağlanmaktadır. Teklifler 31.12.2020 

tarihine kadar geçerlidir.

Genel tanımlar:
a. Hüküm ve koşulların tamamına ulaşmak için, 

https://www.thevicestervillageshoppingcollections.com/benefits-tcs internet sitesini
ziyaret ediniz.

b. Bu teklif sadece katılımcı olan alışveriş merkezlerinde geçerlidir. Bicester Village, La Vallée 
Village, Maasmechelen Village, Kildare Village, Wertheim Village, Ingolstadt Village, Fidenza
Village, La Roca Village ve Las Rozas Village. 

c. Bu tanıtım teklifinden yararlanma hakkı davetiye alıcısına özeldir ve başkasın verilemez. 
Davetiye, hiçbir şekil veya suretle asıl alıcıdan başka bir kişinin kullanması adına
kopyalanamaz, tekrardan basılamaz ya da dağıtılamaz.

d. Bu tanıtım teklifi diğer özel teklifler, kupon ya da ücretsiz ödüllerle birleştirilemez.

e. Bu tanıtım teklifi nakit karşılığında iade edilemez, satılamaz.

f. Value Retail'in herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple bu tanıtım teklifini geri çekme ya
da iptal etme hakkı saklıdır.

g. Value Retail, müşterinin bu tanıtım teklifinden yararlanma konusundaki herhangi bir
başarısızlık ya da yetersizliğinde ya da teklifin iptali, reddi ya da geri çekilmesi durumunda
yaşayacağı maddi kayıp konusunda yükümlü değildir.

h. Bu tanıtım teklifini kullanmanız, bu hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz ve  aşağıdaki internet 
sayfalarında bulunan Value Retail gizlilik politikası ve kullanım şartlarını kabul ettiğinizi
belirtir.

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/privacy-notice/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/terms-and-
conditions/

i. Bu tanıtım tekliflerinin sağlayıcısı kayıtlı adresi: 19 Berkeley Caddesi, Londra, W1J 8ED, 
Birleşik Krallık olan Value Retail PLC’dir.

1.      Shopping Express™

1.1. www.thebicestervillageshoppingcollection.com/chic-travel sayfasından ‘The Bicester Village Alışveriş Koleksiyonu’ 

içinde yer alan bir alışveriş merkezi özelinde Shopping Express™ servisi satın alırken, kendine ait promosyon

kodunu girdiğinde Shopping Express™ biletlerinde indirim kazanır.

1.2. Bu tanıtım teklifi sadece katılımcı alışveriş merkezlerinde ve www.thebicestervillageshoppingcollection.com 

sayfasındaki çevrimiçi Shopping Express™ için yer ayırtma servisinde geçerlidir.

2.      Alışveriş Paketleri

2.1. www.thebicestervillageshoppingcollection.com/chic-travel sayfasından ‘The Bicester Village Alışveriş Koleksiyonu’ 

içinde yer alan bir alışveriş merkezi özelinde alışveriş paketi servisi satın alırken, kendine ait promosyon kodunu

girdiğinde alışveriş paketlerinde indirim kazanır.

2.2. Bu tanıtım teklifi sadece katılımcı alışveriş merkezlerinde ve www.thebicestervillageshoppingcollection.com 

sayfasındaki çevrimiçi alışveriş paketleri için yer ayırtma servisinde geçerlidir.

3.      Şöför Hizmeti

3.1      3.1. www.thebicestervillageshoppingcollection.com/chic-travel sayfasından ‘The Bicester Village Alışveriş

Koleksiyonu’ içinde yer alan bir alışveriş merkezi özelinde şöförlü özel araç hizmeti satın alırken, kendine ait 

promosyon kodunu girdiğinde şöförlü özel araç hizmetinde geçerli indirim kazanır.

3.2. Bu tanıtım teklifi sadece katılımcı alışveriş merkezlerinde ve www.thebicestervillageshoppingcollection.com 

sayfasındaki çevrimiçi şöförlü özel araç hizmeti biletlerinde geçerlidir.

4.      Özel satışlar:

4.1. Özel satışlara katılım Value Retail’in takdirine bağlıdır, sadece davetiye ile katılınabilir ve ön rezervayon yapılmalıdır. 

İlk talep sahipleri önceliklenirilmektedir.

5.      VIP Etkinlikler:

5.1. VIP etkinliklere katılım Value Retail’in takdirine bağlıdır, sadece davetiye ile katılınabilir ve ön rezervayon

yapılmalıdır. İlk talep sahipleri önceliklenirilmektedir.

6.     VIP Lounge Access

6.1. Bu tanıtım teklifinden sadece Platinum, World/Black, World Elite kart sahipleri yararlanabilir. Tekliften

yararlanmak için müşterilerin yer ayırtmaları ve işlemlerini doğrulatmak için VIP Alanı'nı kullanmak istedikleri

tarihten 48 saat öncesinde events@thebicestervillageshoppingcollection.com  e-posta göndermeleri gerekir.

7.     VIP Kart:

7.1. VIP kart ile kart sahipleri, katılımcı alışveriş merkezlerinde yer alan katılımcı butiklerde satılan ürünlerde %10 indirim

almaktadır. VIP kartlara özel kullanımlar özel hükümler ve koşullara bağlıdır. Bu hüküm ve koşullarla ilgili

www.thebicestervillageshoppingcollection .com üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, VIP kart basımınaa bağlı olarak, 

Mastercard kredi kartı ya da banka kartı sahipleri (gerekli olması durumunda) bilgilendirilecektir. Bu teklifinden

sadece Avrupa dışındaki Platinum, World/Black, World Elite kart sahipleri yararlanabilir. 

Tekliflerle ilgili uyarılar

19
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Geçerlilik süresi
31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir

Geçerli olan kart tipleri:
Business , Gold, Platinum, World, World Black and World Elite kredi 
kartları

Geçerli olan lokasyonlar:

Geçerli olan ülkeler:
Avrupa’da basılan kartlar için geçerlidir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?

Program detayları:

İster günübirlik seyahatleriniz, ister aile gezileriniz için Enterprise harekete 
geçmeniz için size yardımcı olacaktır. 

Enterprise, araç kiralama hizmetlerindeki lider markalardan birisi olarak 
müşteri hizmeti anlayışında mükemmelliği hedeflemektedir.3 kapılı 
compact modellerden, SUV’lere, minibüsten lüks araçlara kadar geniş araç 
portföyü ile ihtiyacınıza göre her türlü araç için kiralama hizmeti 
vermektedir. 

Enterprise; Birleşik Krallık’tan Avrupa’ya, Kanada’dan Güney Amerika’ya 
kadar 7.800 uluslararası noktada havalimanı gibi ulaşabileceğiniz en kolay 
lokasyonlarda size hizmet vererek her zaman yanınızdadır.

Hüküm ve koşullar
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız.

Tüm araç kiralamlarında %10 indirim

Tüm uluslararası lokasyonlarda Mastercard ile yapılan kayıt 
işlemlerinde geçerlidir.

mastercard.privileges@biggroup.co.uk adresine e-posta 
göndererek kayıt olma linki talep ediniz. Enterprise talebiniz 
doğrultusunda bankanız için bir kayıt sayfası oluşturacaktır.

20
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Hüküm ve koşullar

Temel hükümler

1. Bu teklif 31.12.2020 tarihine kadar kampanyaya katılan Enterprise noktalarında geçerlidir.
2. Teklif günlük ya da haftalık araç kiralamalarında %10 indirim sağlar. Araç kiralama fiyatları 

aracın kiralandığı lokasyon, nokta ya da tarihe göre değişkenlik gösterebilir. 
3. Günlük ya da haftalık kiralama hizmetine, aracın kiralandığı ülke içinde sınırsız kilometre 

kullanımı hakkı, olası hasar bedeli karşılanması (hırsızlık dahil), üçüncü şahışların talep edeceği 
borçlar, olası yol vergileri ve fonları, katma değerli hizmet ve servis vergileri ve kredi kartı ya da 
banka kartınızla yaptığınız işlem sebebiyle doğabilecek işlem bedellerine indirim yansıtılır.

4. Yukarıda belirtilen ücret ve bedeller haricindeki hiçbir kaleme indirim uygulanmamaktadır. 
5. Aracı kiralayan kişinin, kendi isteğine bağlı olarak seçtiği opsiyonlar [çocuk koltuğu, tavan rafı, 

navigasyon vb. dahil], yakıt gibi ekstra maliyetleri karşılaması gereklidir.  Hangi kalemlerde 
indirim sağlandığı ya da sağlanamadığı konusunda rezervasyon sırasında bilgi almanız önerilir.

6. Bu tekliften faydalanabilmek için 24 saat öncesinde kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Tüm 
araç sınıfları için indirim geçerlidir.

7. İndirimden faydalanmak için en az 1 günlük kiralama yapılması gerekmektedir. 28 günü geçen 
kiralamlar için indirim uygulanmaz. 

8. Tüm şöförler en az 25 yaşında olmalıdır. 25 ve 29 yaş aralığındaki kişiler A ve F sınıfı araçlar, 
minivan ya da minibüs kiralayabilirler. 30 yaşın üzerindekiler, yasaların aksi bir hükmü yoksa, 
tüm araçları kiralama hakkında sahiplerdir.

9. Teklif araç müsatiliğine göre değişebilir. Normal kiralama koşulları kiralama sırasında 
uygulanır. 

10. Offer is subject to vehicle availability at the time of booking. Normal rental qualifications 
apply. Kiralama sırasında teklif kısıtlamalar nedeniyle sağlanamayabilir. Detaylı bilgi için yerel 
araç kiralama ofisinizle iletişime geçmeniz önerilir.

11. Bu teklifi diğer özel teklifler, kupon ya da ücretsiz ödüllerle birleştirilemez. Önceden yapılan ya 
da sonradan yapılacak rezervasyonlar için geçerli değildir.

12. Araç alım ve teslim noktaları hakkında kiralama yaptığınız Enterprise ofisinden bilgi almanız 
gerekmektedir.

Ek detaylar:

Enterprise her finansal kuruluşun müşterisine özel ayrı bir kayıt URL’si tanımlamalıdır. 
Müşteri aşağıdaki şekilde indirimden faydalanabilir.

• Müşteri kendi finansal kuruluşuna özel olan URL’ye erişim sağlar ve Enterprice Araç 
Kiralama aracını kullanarak kayıt olur. 

• Müşteri aracını nereden kiralayacağını, nereye teslime edeceğini, hangi tarhilerde 
kiralama yapacağını belirler; kişisel bilfilerini ve rezervasyon detaylarını ilgili sayfada 
belirtir. 

• Müşteriler genellikle kiralama bedelini aracı teslim alırken öderler. Sadece, bazı 
pazarlarda müşterinin kartının verildiği finansal kuruluş rezervasyon sırasında ödeme 
yapmak isteyenlere opsiyon sunabilir. Örn: birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya 
gibi.

• Müşteri rezervasyon sonrası bir teyit postası alır. 

Not: İndirim otomatik olarak uygulanır. Herhangi bir kupon ya da kod gerekmez. 

*Birleşik Krallık dışındaki diğer lokasyonlar için hüküm ve koşullar talebe göre 
mastercard.privileges@biggroup.co.uk e-postasıyla iletişime geçerek istenilebilir.

21
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Geçerlilik süresi
31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir

Geçerli olan kart tipleri:
Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Black 
Edition, World Elite & Business kart sahipleri

Geçerli olan lokasyonlar:

Geçerli olan ülkeler:
Tüm ülkelerde basılan kartlar faydalanabilir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?

Program detayları:

Heathrow Express, Heathrow Havalimanı ve Londra arasında seyahat
etmenin en akıllıca yöntemidir. Heathrow Express’leTrafiğe takılmadan, 
taksi sırası beklemeden, yol üzerinde durmadan, direk olarak Londra
merkezine ya da havalimanına 15 dakikada ulaabilirsiniz.

Heathrow ve Londra Paddington arasında Heathrow Express’in Express 
Class hizmetiyle seyahat etmeyi deneyimleyin. Eşyalarınızı bagaj
alanınıza yerleştirin, arkanıza yaslanın ve size özel prizden ve ücretsiz Wi-
Fi hizmetini kullanın. Ya da bir üst sınıfa geçiş yaparak, ücretsiz gazete, 
dergi, gemiş koltuklar ve koltuk aralıklarından, kişisel masanızdan ve 
prizinizden faydalanın. Heatrow Express ile keyifli yolcular dileriz.

Express ve Business First biletlerde %12 indirimden faydalanmak 
içinverilen  internet adresi üzerinden ödemenizi yapın.

Hüküm ve koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız.

Express ve business first biletlerinde %12 indirim kazanın

www.heathrowexpress.com/mastercard internet adresi üzerinden 
yapılan tüm rezervasyonlar için geçerlidir.

www.heathrowexpress.com/mastercard internet adresine 
girdikten sonra Mcard12 promosyon kodunu kullanarak 
indirimden faydalanılabilir.

22

Bilet Tipi İndirimli tarife Normal tarife

Peak (tek yön) £22 £25

Express (tek yön) £19.36 £22 

Express (gidiş-dönüş) £32.56 £37 

Business First (tek yön) £28.16 £32 

Business First (gidiş-dönüş) £48.40 £55 

https://www.heathrowexpress.com/mastercard
http://www.heathrowexpress.com/mastercard
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Genel hüküm ve koşullar:

23

Teklif, tüm Mastercard® logolu banka, kredi ve ön ödemeli kartlar için geçerlidir.

www.heathrowexpress.com/mastercard üzerinden yapacağınız, Express ve Business 
First bilet işlemlerinde %12 indirim kazanın. İndirimden faydalanmak için Mcard12
promosyon kodunun girilmesi gerekmektedir.

Bu teklif 31.12.2020 tarihine kadar yapılan işlemler için geçerlidir. Başka promosyon
ve indirim uygulamaları ile birleştirilemez. 15 yaş ve altındaki çocuklar için Express 
Class kullanımı yanlarında velileri olması durumunda ücretsizdir.

Tek yöne bilet: Bilet üzerinde belirtilen tarih için geçerlidir.

Gidiş-dönüş bilet: Gidiş için bilet üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 
gün ve dönüş için 30 gün süresince geçerlidir.

Peak seyahat: Peak seyahat saatleri Pazartesi ve Cuma günleri 16:00 ve 
19:00 olarak belirlenmiştir. Bu günler ve saatler arasında seyahatinizi 
planladıysanız Peak Single bilet satın almanız önerilmektedir. Peak 
fiyatlandırmaları sadece tek yönlü biletler için geçerlidir.

Detaylı bilet bilgileri için heathrowexpress.com internet adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

http://www.heathrowexpress.com/mastercard
http://www.heathrowexpress.com/mastercard
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Geçerlilik süresi:
31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir

Geçerli olan kart tipleri:
World, World Black Edition & World Elite kart sahipleri

Geçerli olan lokasyonlar:

Geçerli olan ülkeler:
Tüm ülkelerde basılan kartlar faydalanabilir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?

Program detayları:
20 yılı aşkın süredir, Heathrow ziyaretcileri için ayrıcalıklı servisler sağlıyor. 
Heathrow VIP misafirlerine kusursuz havalimanı servisi tecrübesini
yaşatıyor.

Özel havaalanı servisleriyle, Heathrow bağlantılı uçuşlarınızda lüks ve özel
bir bağlantı deneyimi size özel olarak sunulur. VIP hizmet
rezervasyonlarınızda kişisel bilgilerinize ve hassasiyetlerinize azami
hassasiyetle yaklaşılmaktadır. Herkesin farklı bireyler olduğu ve her 
yolculuğun farklı ihtiyaçları olduğunun farkındalığıyla kişiye özel olarak
servisler her yolculuğa özel olarak tasarlanır.

Servis içeriği:
• Heathrow’dan ya da Heatrow’a lüks araçlar ve özel şöförlerle transfer 

hizmeti (40 km.ye kadar)
• Heathrow havalimanına özel kapıdan giriş/çıkış
• Seyahat eden her gruba, özel servis elemanlarının olduğu ve Michelin 

Yıldızlı şeflerin a la carte menülerinin sunulduğu özel lounge hizmeti
• Tüm formalite ve gerekli işlemlerin (check-in, bagaj teslimatı, güvenlik, 

pasaport işlemleri vb.) lounge içerisindeki özel alanlarda çözümü
• Özel şöför ve araçlar ile uçağınızdan ve uçağınıza transfer

Hüküm ve koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız.

Heathrow VIP hizmetini ilk kez kullananlara %20, önceden kullanım yapanlara %12.5 
indirim

Heathrow’a gelen ya da Heathrow’dan ayrılan tüm yolcular 
faydalanabilir. 

Kart sahiplerinin bu tekliften faydalanmak için, Heathrow VIP 
Müşteri Hizmetleri ekibini +44 (0) 20 8757 2227 no.lu telefon 
üzerinden aramaları ve MASTERCARD2020 kodunu vermeleri 
gerekmektedir.

24
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Hüküm ve koşullar

İşbu hüküm ve koşullar, Compass Centre, Nelson Road, hounslow, TW6 2GW adresindeki ticari ünvanı Heathrow Airport 
Limited şirketine ait olan Heathrow VIP servisinin (‘’Heathrow VIP’’) kullanımı ile ilgilidir.

1. Hüküm ve koşulların tamamına ulaşmak için, www.heathrowvip.com internet sitesini ziyaret ediniz.

2. Kart sahiplerinin bu tekliften faydalanmak için, Heathrow VIP Müşteri Hizmetleri ekibini +44 (0) 20 8757 2227 no.lu 
telefon üzerinden aramaları ve ‘’MASTERCARD2020’’ kodunu vermeleri gerekmektedir.(Hizmet hattı Birleşik Krallık 
saatine göre saat 06:00 – 23:00 arasında hizmet vermektedir)

3. Teklif saat 05:30 ile 22:30 arasında haftanın her günü kullanılabilir.

4. Hizmetin müsaitlik durumuna tekliften tüm havayolları ve uçuşlar faydalanabilir.

5. Ödeme rezervasyon sırasında Mastercard ile yapılmalıdır ve belirtilen hüküm ve koşullara tabidir. İndirimler 
31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

6. Servisler First Class ve Business Class ( ya da muadilleri) yolcuları için geçerlidir.

7. Bu teklif, herhangi bir başka teklif, promosyon, ticari anlaşma ve kredi/avans ile satın alınan avantajlarla birlikte 
kullanılamaz.

Servisin halka açık liste fiyatları*
1-3 kişi: £ 2.750+VAT (£ 3.300)
4-6 kişi: £ 3.500+VAT (£ 4.200)
7-9 kişi: £ 4.250+VAT (£ 5.100)
10-12 kişi: £ 5.000+VAT (£ 6.000)
*GBP olarak, %20 KDV ile hesaplama yapılmıştır. İndirimler yukarıda belirtilen halka açık liste fiyatları üzerinden 
verilmektedir.

8. Teklif geri ödemesizdir. Müşterileri hizmetten faydalanmadan 12 saat öncesinde değişiklik yapabilirler. 
9. Değişim durumunda, rezervasyon tarihi ilk rezervasyon yapılan tarihin en fazla 3 ay öncesindeki bir tarihe ya da en 

fazla 3 ay sonrasındaki bir tarihe alınarak yapılabilir.
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Geçerlilik süresi
30.Eylül.2021 tarihine kadar yapılan rezervasyonlar ve 31.Aralık.2021 
tarihine kadar yapılacak konaklamalar için geçerlidir.

Geçerli olan kart tipleri:
World Elite kart sahipleri

Geçerli olan lokasyonlar:

Geçerli olan ülkeler:
Tüm ülkelerde basılan kartlar faydalanabilir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?

Program detayları

Oberoi Hotels & Resorts, sevdiklerinizle birlikte tatil yapabileceğiniz en 
mükemmel noktalardan birisidir. Geleneksel mimarisi, lüks konaklama 
imkanları, enfes mutfağı, özel tasarlanmış SPA hizmetleri ve size özel 
servisleriyle müşteri deneyiminde ödüle layık görülmüş bir yerdir.

Hindistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 17 farklı Oberai otel 
ve rezidansında (3) gecelik konaklamalarınız için (2) gece 
ücretlendirileceksiniz.

Stay three (3) nights and pay for two (2) nights at any of 17 participating 
Oberoi properties in India, Indonesia and UAE.

Ayrıca, sadece Mastercard kart sahiplerine özel olarak aşağıdaki katma 
değerli hizmetlerden bu teklif sayesinde faydalanabilirsiniz:
• İki kişilik kahvaltı
• Oda sınıfı yükseltme (müsatiliğe bağlıdır)
• Geç saatte check-out (müsatiliğe bağlıdır)

Hüküm ve koşullar:
Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız. (ayrıca konaklama yapacağınız 
otelin internet adresinde de bilgilere ulaşabilirsiniz)

3 gecelik konaklamanız için 2 gecelik ödeme yapın

Hindistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tüm Oberoi
otelleri

https://www.oberoihotels.com/alliances/mastercard/
internet sitesinden rezervasyon yaparken MASTERCARD
promosyon kodunun girilmesi gereklidir.

26

https://www.oberoihotels.com/alliances/mastercard/


©
2

0
1

9
 M

a
st

e
rc

a
rd

. P
ro

p
ri

e
ta

ry
 a

n
d

 C
o

n
fi

d
e

n
ti

a
l

Hüküm ve koşullar

Katılımcı noktalarTemel hükümler:

1. 30.Eylül.2021 tarihine kadar yapılan rezervasyonlar ve 31.Aralık.2021 
tarihine kadar yapılacak konaklamalar için geçerlidir.

2. 31.Aralık.2021 (belirtilen tarih dahil) tarihine kadar tüm konaklamalar 
yapılmalıdır. 

3. İndirim kahvaltı dahil en iyi fiyatlandırma hangi kategoride ise o kategori 
özelinde uygulanır. 

4. Oda sınıfı yükseltme ve geç check-out opsiyonları müsaitliğe göre 
sağlanmaktadır.

5. Fiyatlandırmalar vergi ve servis ücretlerini içermemektedir.
6. İndirim uygulanmayan günler olabilir.
7. Uluslararası geçerliliği olan World Elite Mastercard kredi kartı ya da banka 

kartı ödeme için kullanılmalıdır.
8. Eğer rezervasyon internet sitesi üzerinden yapıldıysa, geçerli olan 

promosyon kodu indirimden faydalanabilmek için 
https://www.oberoihotels.com/alliances/mastercard/ internet sitesi 
üzerindeki ödeme sayfasında ödeme yapılırken girilmelidir. 

9. Teklif diğer promosyonlarla birleştirilemez.
10. İndirimden faydalanmak için tek bir internet sitesi adresi vardır ve bu 

internet adresi sadece İngilizce olarak hizmet vermektedir. 

Katılımcı noktalar listesi:

The Oberoi, New Delhi

The Oberoi, Mumbai

The Oberoi Grand, Kolkata

The Oberoi, Bengaluru

The Oberoi, Gurgaon

The Oberoi Amarvilas, Agra

The Oberoi Rajvilas, Jaipur

The Oberoi Udaivilas, Udaipur

The Oberoi Vanyavilas, Ranthambhore

The Oberoi Sukhvilas Resort & Spa, New Chandigarh

Wildflower Hall, Shimla in the Himalayas

The Oberoi Cecil, Shimla

The Oberoi, Bali

The Oberoi, Lombok

The Oberoi, Dubai

The Oberoi Marrakech, Morocco 
The Oberoi Beach Resort, Al Zohra
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Geçerlilik süresi
31.Mart.2021 tarihine kadar yapılan rezervasyonlar için geçerlidir.

Geçerli olan kart tipleri:
Standart teklif: Mastercard ve Maestro logolu standart ve Gold banka ve kredi kartı 
sahipleri, ön ödemeli kart sahipleri
Premium teklif: Platinum, World, World Black & World Elite kart sahipleri

Geçerli olan lokasyonlar:

Geçerli olan ülkeler:
Tüm ülkelerde basılan kartlar faydalanabilir.

Kart sahipleri kampanyadan nasıl faydalanabilir?

Program detayları:
Preferred Hotels & Resorts olarak seyahat etmeye inanıyoruz. Seyahat 
etmenin bizi değiştirdiğine, bize ilham verdiğine ve bizi birbirimize 
bağladığına inanırız. Portföyümüzde yer alan 85 ülkedeki 750’den fazla 
dünyaca ünlü bağımsız otel, rezort ve residansta özel deneyim, yüksek 
kalite standartları ve sınırsız seçenekler arayan kişilere hizmet veriyoruz. 
Hep beraber, özgürlüğün ruhunu, maceranın tadını ve seyahat etmenin 
güzelliğini yaşıyoruz.
Eğer lüks seyahatleri ve hizmetleri seviyorsanız, dünyanın en çok tercih 
edilen lokasyonlarında Mastercard kart sahiplerine özel tekliflerden 
faydalanabilirsiniz. Ayrıca, Iprefer.com uzerinden Prefer Hotel ayrıcalık 
programına kayıt olabilirsiniz ve puan kazanabilirsiniz. Siz de 3 milyon 
üyeye sahip bu programa üye olarak anında size sunulan ayrıcalıklardan, 
özel fiyatlardan ve puanlarla ücretsiz konaklama hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. 

Standart Teklif : Preferred Hotels & Resorts programına katılan noktalarda 
Mastercard kart sahipleri 4 gecelik konaklaması için 3 gecelik ödeme 
yapar.

Premium Teklif : Preferred Hotels & Resorts programına katılan noktalarda 
Premium Mastercard kart sahipleri 4 gecelik konaklaması için 3 gecelik 
ödeme yapar. Ek olarak, Elite I Prefer Statüsü kazanır ve25,000 I Prefer
Puanı hesaplarına yüklenir. (değeri $50’dır)

Hüküm ve koşullar:

Şartlar ve Koşullar için bir sonraki sayfaya bakınız

Standart Teklif: 4 gecelik konaklamanız için 3 gecelik ödeme yapın
Premium teklif: 4 gecelik konaklamanız için 3 gecelik ödeme yapın ve Elite/Prefer Statüsü kazanın

www.preferredhotels.com internet sitesi üzerinden yapılan tüm 
rezervasyonlar

Standart Teklif: https://preferredhotels.com/mastercard internet 
sitesinde MKTMSC kodunun ödemede girilmesi gereklidir.
Premium telif: https://preferredhotels.com/mastercard-premium
internet sitesinde MKTMPE kodunun ödemede girilmesi gereklidir.
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Hüküm ve koşullar

Standart Teklif

1. Bu teklif sadece Mastercard kart sahipleri için geçerlidir. 
31.Mart.2021 tarihine kadar 4 gece ve üstü konaklamalar için 1 gece 
ücretsiz konaklama hakkı sağlamaktadır.

2. Oda başı gecelik konaklama fiyatı tek bir oda ve gece için belirlenir ve 
diğer program ve promosyonlarla birleştirilemez. Minimum konalama 
şartı ya da özel günlerde promosyon uygulanmayabilir.

3. Teklif sadece katılımcı otellerle geçerlidir ve müsaitliğe göre 
sunulabilmektedir. Teklifle ilgili herhangi bir değişiklik varsa kart 
sahibinine ön bilgilendirme verilmesi zorunlu değildir. 

4. Tekliften faydalanmak için Mastercard ile rezervasyon yapılmalı ve 
ödeme yapılmalıdır. Tekliften faydalanmak için kart sahibi 
rezervasyon yaparken MKTMSC promosyon kodunu kullanmaldır. 
Teklif sadece geçerli bir Mastercard ile ödeme yapıldığında geçerlidir.

5. Teklif değişkenlik gösterebilir ve katılımcı işyerinişn kendi için 
belirlediği hüküm ve koşullara tabidir. Kanunların yasakladığı ve 
sınırlandırmalar getirdiği yerlerde geçersiz olabilir. 

6. Tüm hüküm ve koşullar için: https://preferredhotels.com/mastercard

Premium Teklif

1. Bu teklif sadece Mastercard Platinum, World, World Black Edition ya 
da World Elite kart sahipleri için geçerlidir. 31.Mart.2021 tarihine 
kadar 4 gece ve üstü konaklamalar için 1 gece ücretsiz konaklama 
hakkı sağlamaktadır.

2. Oda başı gecelik konaklama fiyatı tek bir oda ve gece için belirlenir ve 
diğer program ve promosyonlarla birleştirilemez. Minimum konalama 
şartı ya da özel günlerde promosyon uygulanmayabilir.

3. Teklif sadece katılımcı otellerle geçerlidir ve müsaitliğe göre 
sunulabilmektedir. Teklifle ilgili herhangi bir değişiklik varsa kart 
sahibinine ön bilgilendirme verilmesi zorunlu değildir. 

4. Tekliften faydalanmak için World, World Black Edition ya da World 
Elite Mastercard ile rezervasyon yapılmalı ve ödeme yapılmalıdır. 
Tekliften faydalanmak için kart sahibi rezervasyon yaparken 
MKTMPE promosyon kodunu kullanmaldır. 

5. Teklif değişkenlik gösterebilir ve katılımcı işyerinişn kendi için 
belirlediği hüküm ve koşullara tabidir. Kanunların yasakladığı ve 
sınırlandırmalar getirdiği yerlerde geçersiz olabilir. 

6. Teklif sadece geçerli bir World, World Black Edition ya da World Elite
Mastercard ile ödeme yapıldığında geçerlidir. Tüm hüküm ve koşullar 
için: https://preferredhotels.com/mastercard-premium
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Teklif 1:

Mastercard Gold, Platinum, World ve Business kredi 

kartları için geçerlidir. Müsaitliğe göre değişkenlik gösterir. 

Kayıt gerekldir, indirimler değişebilir. 31/12/20’ye kadar 

geçelidir. Tüm hüküm ve koşullar için tıkla.

Tüm Mastercard kartları için geçerlidir. Sadece katılımcı 
noktalarda geçerlidir. İndirim oranı değişebilir. Başka 
tekliflerle birleştirilemez. 31/12/21’e kadar geçelidir. Tüm 
hüküm ve koşullar için tıkla.

25+ Mastercard Business ve Premium Credit kart sahipleri 

içindir. 1-28 gün arasındaki kiralamalarda uygulanır. 

Kiralama fiyatlandırması değişkenlik gösterir. Müsaitliğe 

bağlıdır. 31/12/20’ye kadar geçerlidir. 

Mastercard World, World Black Edition & World Elite kartlar 
içişn geçerlidir. Müsaitliğe göre değişkenlik gösterir. First 
Class, Business Class veya eşleniği bilet sahibi olunması 
gerekir. Diğer tekliflerle birleştirilemez. 31/12/20’ye kadar 
geçerlidir.

Teklif 1: 23+ Mastercard Banka (ön ödeme yapılması gerekir) 

& Standart kart sahipleri içindir. Müsaitliğe göre değişkenlik 

gösterir. İndirimler değişebilir. Kısıtlamalar yapılabilir.

31/12/20’ye kadar geçerlidir. Tüm hüküm ve koşullar için 

tıkla.

Teklif 2: Mastercard Gold, Platinum, World, World Black 

Edition, World Elite, Business Card kartlar için geçerlidir. 

Sadece ilk üyelikte geçerlidir. İndirimler değişebilir. 

31/12/20’ye kadar geçerlidir. 

World Elite kartla için geçerlidir. Teklif en iyi kahvaltı dahil oda 

fiyatına uygulanır ve katılan otelerde geçerlidir. 31/12/21’e 

kadar geçerlidir. Tüm hüküm ve koşullar için tıkla.

Standart teklif:

Mastercard Ön ödemeli, Maestro, Banka, Standard & Gold 

kartlar içindir. Katılımcı otellerde geçerlidir. Müsaitliğe bağlıdır. 

31/12/21’e kadar geçerlidir. Tüm hüküm ve koşullar için tıkla.

Premium teklif:

Mastercard Platinum, World, World Black & World Elite kartlar 

içindir. Katılımcı otellerde geçerlidir. Müsaitliğe bağlıdır. 

31/12/21’e kadar geçerlidir. Tüm hüküm ve koşullar için tıkla.

Seyahat teklifleri için özet bilgiler:

Teklif 1 & 2: 18+ Mastercard kart sahipleri içindir. Sadece, 
ziyaret günü geçerlidir. Kişi ve grup sayısına göre 
kısıtlamalar uygulanabilir. 30/04/23’e kadar geçerlidir.

Tüm Mastercard’lılar için geçerlidir. Sadece online
rezervasyonlar için geçerlidir. Diğer tekliflerle 
birleştirilemez. 31/12/20’ye kadar geçerlidir.

30

Teklif 2:

World Black ve Elite kredi kartları için geçerlidir. Müsaitliğe 

göre değişkenlik gösterir. Kayıt gerekldir, indirimler 

değişebilir. 31/12/20’ye kadar geçelidir. Tüm hüküm ve 

koşullar için tıkla.

https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
https://www.hertz.com/rentacar/misc/simpleIndex.jsp?targetPage=Mastercard_Standard_TnC.xml
https://www.oberoihotels.com/alliances/mastercard/
https://preferredhotels.com/page/offer-terms-conditions-31461#MKTMSC-Terms
https://preferredhotels.com/page/offer-terms-conditions-31461#MKTMSC-Terms
https://www.avisworld.com/avisonline/gb/avis_ams_partners3.nsf/c/worldelite+termsandconditions
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31

Detaylı 
Bilgilendirme için

Eğer finansal bir kuruluş olarak teklifleri müşterilerinize sunmak 
istiyorsanız ya da bir Mastercard kart sahibi olarak tekliflerden 
faydalanmak istiyorsanız aşağıdaki kişilere e-posta adresi ile 
ulaşabilirsiniz:

Tony Temple
Katie Skilton
mastercard.privileges@biggroup.co.uk

e-postanızın bilgi bölümüne eklemeniz gerekmektedir:
Nika Afanaseva
Nika.Afanaseva@mastercard.com

mailto:mastercard.privileges@biggroup.co.uk
mailto:Nika.Afanaseva@mastercard.com

