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Hertz Autovuokraamo tarjoaa Marketing Finland ry:lle ja sen jäsenille erikoishinnat autonvuokrauksiin 
Suomessa ja ulkomailla. Hinta vahvistetaan varausvaiheessa. 
 
Varauksen ja vuokrauksen yhteydessä käytetään alennustunnistetta (CDP- numero). 
 

Varaa autosi laajasta ajoneuvovalikoimastamme ja kattavasta toimipisteverkostostamme. 
 
   Tästä pääset Hertzin kotisivulle, johon CDP-numero on esitäytetty. 

Hertz Gold Plus Rewards –jäsen, tallenna CDP-numero profiiliisi ja tee varaus 
jäsennumerollasi, jotta palvelu on voimassa ja edut tulevat huomioitua. 

 

 

Hertz Gold Plus Rewards – helpompi tapa vuokrata auto 

Liittyminen on ilmaista. Hallinnoi itse digitaalista vuokrasopimustasi. Kulje jonojen ohi ja palauta auto helposti 

ja nopeasti. Kuittikopion saat sähköpostiisi. Lue lisää eduista ja liity Hertz Gold Plus Rewards  ohjelmaan.  

Ohje hakemuksen täyttämiseen sivulla 2. 

 

Hertz MiniLeasing, auto 1-24 kuukaudeksi 

Mainio autoratkaisu erilaisiin väliaikaisiin, työ ja henkilökohtaisiin, autotarpeisiin. Pitkäaikainen vuokraus (30 
vrk aina kahteen vuoteen asti). Hertz MiniLeasing tarjoaa joustavat ehdot ja kilpailukykyset hinnat.  
 

Pakettiautot 
Hertzin kalustosta löydät myös monia pakettiautovaihtoehtoja eri kuljetustarpeisiin. 

 
Mikäli kaipaat apua liittyen varaukseen, lisätietoa sopimuksesta ja palveluistamme tai haluat tietoa 
menneeseen vuokraukseen liittyen, ota yhteyttä. Liity yritysuutiskirjeen jakelulistalle ilmoittamalla yrityksesi 
nimen ja työsähköpostiosoitteesi myynti@hertz.fi 

 

 

 
Yhteystiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marketing Finland ry 

CDP 896773  

 

 

 Hertz Varauspalvelu*  Puh. 0200 11 22 33  www.hertz.fi    

*ma-pe 8-17, 0,99€/min+pvm/mpm 

Hertz Gold Plus Rewards, valitse soittaessasi Gold-palvelulinja gold@hertz.fi  

 Laskutus ja asiakaspalautteet**  Puh. 020 555 2207 customer-relations@hertz.fi 

**ma,ke,pe klo 9-15  

   Puh. 020 555 2222 minileasing@hertz.fi Hertz MiniLeasing

 Hertz yritysmyynti    myynti@hertz.fi 

 Asiakkuuspäällikkö, Nina Pernu Puh. 020 555 2246 nina.pernu@hertz.fi 
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Ohjeita Gold Plus Rewards -hakemuksen täyttämiseen 
 

Hertz Gold Plus Rewards -kanta-asiakasohjelman esittelyn ja sähköisen hakemuksen löydät täältä: 

https://www.hertz.fi/rentacar/member/enrollment 

 

Tarkistathan, että sinulla on seuraavat tiedot käsillä täyttäessäsi hakemusta: 

 Työosoite 

 Ajokortin numero (tai henkilötunnus täydellisenä ilman väliviivaa) 

 Ajokortin myöntämispäivä (jos ajokortissasi ei ole tätä päivämäärää,  

merkitään myöntämispäiväksi 01.01.2010) 

 Ajokortin viimeinen voimassaolopäivä 

 Henkilökohtaisen luottokortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä  

 

Mikäli luottokorttitiedot ovat vanhentuneet, Gold-palvelu ei ole voimassa. 

Kun luottokorttisi vaihtuu tai vanhenee, tulee uuden kortin tiedot päivittää Gold -profiiliin.  

Profiilin voi päivittää Gold update linkin kautta tai soittamalla kanta-asiakaspalveluun p. 020 555 2213. 

 

Vakuutusohjeistus 

Suosittelemme Hertz-yritysasiakkaita tarkistamaan yrityksen matkustuskäytännön vakuutusturvien osalta. 

Auton vuokraaja on vastuussa autoon kohdistuneista vahingoista vuokrauksen aikana.  

Omavastuuosuus on maakohtainen ja riippuu vuokratusta autoluokasta. Hakemuslomakkeessa 

vakuutusturvat ja niiden kattavuus valitaan maanosittain.  

 

Accept / Decline -valintakohta tyhjäksi jättämällä EI kyseinen turva tule käyttöön. 

Vakuutusturvien keskeisimmät ominaisuudet maanosittain: 

 

 

EUROOPPA, LÄHI-ITÄ, AFRIKKA 
ACCEPT / DECLINE  


  CDW tai CDR COLLISION DAMAGE WAIVER  
Omavastuun pienennys kolaritapauksissa.

  TP THEFT PROTECTION  
Omavastuun pienennys varkaus-  ja ilkivaltatapauksissa. 

  SC SUPER COVER 
Lisäturva, joka pienentää tai poistaa CDW:n ja TP:n jättämän omavastuuosuuden.  

  PAI tai PI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE / PERSONAL INSURANCE
Henkilökohtainen tapaturmavakuutus.  

  PEC PERSONAL EFFECTS COVERAGE  
Matkatavaravakuutus. 

 
USA, KANADA 
ACCEPT / DECLINE 

 
  LDW LOSS & DAMAGE WAIVER

Poistaa tai pienentää omavastuun kolari- ja varkaustapauksissa. Mikäli asiakas ei osta 
LDW:ta, hän on korvausvelvollinen auton täyteen arvoon saakka. 

  LIS LIABILITY INSURANCE SUPPLEMENT
Vastuuvakuutuksen täydennys USA:ssa, joka kattaa kolmannelle osapuolelle 
aiheutuneet vahingot 1milj. USD saakka.

  PAI / PEC PERSONAL ACCIDENT INSURANCE/PERSONAL EFFECTS COVERAGE
Henkilökohtainen tapaturmavakuutus ja matkatavaravakuutus. 

 
AUSTRALIA, UUSI-SEELANTI 
ACCEPT / DECLINE 

 
  AER ACCIDENT EXCESS REDUCTION

Pienentää omavastuun kolari- ja varkaustapauksissa. 

  MAX MAXIMUM COVER (vain Australiassa).  
Lisäturva, joka poistaa AER:n jättämän omavastuuosuuden.

  PKG AER/PAI/PEK –PAKKAUS 
(vain Uudessa-Seelannissa)

 

https://www.hertz.fi/rentacar/member/enrollment
https://www.hertz-europe.com/rentacar/emember/login.do

