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Karta Gold Mastercard® od společnosti Expobank 

Karta Gold Mastercard® od společnosti Expobank představuje jednoduchý a 
praktický platební nástroj, se kterým máte své finanční prostředky na dosah ruky 

kdykoli a kdekoli na světě. 
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internetového bankovnictví 
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individuální nastavení limitů 
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Kontrola 

 
ověřování plateb zasíláním 
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&  
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Výhody  

Karta Gold Mastercard® od společnosti Expobank   
pohodlné a bezpečné řešení do moderního obchodního světa  



Výhody pro držitele karty Gold Mastercard® 
Akční nabídky autopůjčoven: Hertz & Avis 

Mastercard® ve spolupráci s významnými světoznámými autopůjčovnami nabízí 
každému držiteli karty Gold Mastercard® od společnosti Expobank speciální 
podmínky. 

 Pokud si přejete tuto akční nabídku uplatnit, musíte se zaregistrovat na webových stránkách 
firem Avis a Hertz. 

 Po registraci obdržíte okamžité potvrzení. 
 Jednoduše proveďte rezervaci online na webových stránkách firmy Avis nebo Hertz. 
 Slevy se zohlední automaticky během rezervace. 
 Nárok na vozidlo vyšší kategorie platí pouze v případě, že je dané vozidlo aktuálně dostupné. 

 Stálá 10% sleva na předplacené sazby 
 Až 20% sleva na standardní sazby 
 Nárok na vozidlo vyšší kategorie při 

každém pronájmu (pokud je dostupné) 
 Zdarma členství ve věrnostním programu 

Avis Preferred na 2 roky 
 Platí pro pronájem vozidel v evropském 

regionu a v Rusku  

 10% sleva na každé pronajaté vozidlo 
 Zdarma nárok na vozidlo o jednu kategorii vyšší 

(pokud je dostupné) – pouze v zapojených 

provozovnách  
 Další řidič zdarma (manžel/manželka nebo 

partner žijící ve společné domácnosti) 
 Zdarma členství ve věrnostním programu Gold 

Plus Rewards na 2 roky 

 500 bonusových bodů do programu Gold Plus 
Rewards při registraci 



Avis – podrobný návod na registraci 

 Krok 1. Navštivte webové stránky programu Avis Preffered na adrese www.avispreferred.eu. 

 Krok 2. Dle pokynů vyplňte všechna pole v okně na pravé straně 
            1. Zadejte platnou e-mailovou adresu. 
            2. V prvním rozbalovacím menu zvolte položku „Czech“ (Česko). 
            3. V druhém rozbalovacím menu zvolte typ účtu jako „Leisure“ (Osobní). 

            4. Do posledního pole zadejte promo kód MASTERCARD GOLD. 
             Při zadávání promo kódu se rozlišují velká a malá písmena (opište jej přesně tak, jak je zde uveden). 

             5. Klikněte na červené tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 

 Krok 3. Vyplňte registrační formulář  
             Zadejte osobní údaje. 
            1. Jméno, datum narození, země narození, telefonní číslo atd. 
            2. Zemi trvalého pobytu nelze změnit.  
            Pozn.: vždy bude přednastavena jako Česko (Expobank je 

oficiálně českou bankou) 
            3.  Úroveň členství je označena jako „Expo Bank CZ Gold“  

             Expobank CZ je jedinou bankou v České republice, která 
držitelům karet Gold Mastercard® nabízí výhodné nabídky 
Mastercard u zapojených autopůjčoven.    

               

         4. Zadejte heslo.  

            5. Klikněte na červené tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 
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http://www.avispreferred.eu/


Avis – podrobný návod na registraci 

 Krok 4. Zadejte svou platnou adresu bydliště 
            1.  Platná adresa, kam bude zaslána karta věrnostního 

programu Avis Preferred. 
            Může být jakákoli adresa (i mimo Českou republiku). 
            2. Klikněte na červené tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 

 
 

 Krok 5. Zadejte údaje o svém řidičském 
průkazu  

             Můžete použít průkaz vystavený kdekoli na světě. 
             • Klikněte na červené tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 

 Krok 6. Zadejte údaje o své kartě Expobank 
             Přenos informací je zašifrovaný a zabezpečený. 

            • Klikněte na červené tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 



Avis – podrobný návod na registraci 

 Krok 7. Překontrolujte své osobní údaje 
            1. Pečlivě si zkontrolujte veškeré poskytnuté informace.  

            2. Klikněte na červené tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 

 
 

 Krok 8. Přečtěte si všeobecné podmínky a potvrďte, že s nimi 
souhlasíte  

            Pokud svůj souhlas nepotvrdíte, nebudete moci pokračovat v registraci. 

            1. Pečlivě si přečtěte Zásady ochrany soukromí a Všeobecné podmínky společnosti Avis. 

            2. Potvrďte svůj souhlas zaškrtnutím příslušných políček.  

            3. Klikněte na červené tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 
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 Krok 9. Registrace je hotová 
            1. Obdržíte potvrzovací e-mail. 

 2. E-mail bude obsahovat informace o vaší kartě věrnostního programu Avis 
Preferred. 

            Nyní je k dispozici na stránce „My Card“ (Moje karta) ve vašem online účtu.  
            3. Své osobní zákaznické číslo v rámci věrnostního programu Avis Preferred  
            používejte pokaždé, když zadáváte rezervaci.  
            4. Plastovou členskou kartu obdržíte poštou po vašem druhém pronájmu.  



Avis – podrobný návod na registraci 

 Zkontrolujte si svůj profil  
• Svůj profil si můžete zkontrolovat na webových stránkách 
www.avispreferred.eu. 
• Po zadání svého e-mailu a hesla se dostanete do svého účtu, kde 
můžete aktualizovat své osobní údaje. 

 
 Online rezervace 
• Navštivte webové stránky http://www.avisworld.com/worldelite. 
• Zadejte údaje potřebné pro rezervaci. 
• V rozbalovacím menu zvolte typ karty jako „Gold“. 
• Klikněte na červené tlačítko „Get a Quote“ (Cenová kalkulace). 
• Zobrazí se vám kalkulace ceny na základě zadaných údajů.  
• Klikněte na červené tlačítko „Book Car“ (Rezervovat vozidlo). 
• Automaticky se vám zobrazí cena po slevě pro členy věrnostního 

programu Avis Preferred   
• Pokračujte v rezervaci zadáním svých osobních údajů. 
• Klikněte na červené tlačítko „Confirm Booking“ (Potvrdit rezervaci). 
• Vyčkejte na potvrzovací e-mail. 
• Dostavte se na příslušné místo a vyzvedněte si vozidlo u přepážky firmy 
Avis. 
• Užijte si jízdu s vozidlem od autopůjčovny Avis. 

 

! 

Při vyzvedávání vozidla a požadování vozidla vyšší kategorie (pokud je 
dostupné) u příslušné přepážky firmy Avis musíte předložit svou kartu nebo 
členské číslo věrnostního programu Avis Preferred. 
Podrobné informace a všeobecné podmínky jsou k dispozici na adrese 
ww.avispreferred.eu. 
 

Akční nabídka platí do 31. prosince 2019. Může být prodloužena na 
základě oznámení a může dojít k aktualizaci podmínek. 

 
 

 

http://www.avispreferred.eu/
http://www.avisworld.com/worldelite
http://www.avispreferred.eu/


Hertz – podrobný návod na registraci 

 Krok 1. Navštivte webové stránky 
věrnostního programu Gold Plus 
Rewards společnosti Hertz na adrese 
www.hertz.com/mc/gold  
1. Klikněte na tlačítko „Join Now“ (Zaregistrovat se). 
2. Na další zobrazené stránce opět klikněte na 
tlačítko „Join Now“ (Zaregistrovat se). 

 Krok 2. Vyplňte registrační formulář  
             Zadejte osobní údaje. 

1. Jméno, příjmení 

2. Číslo řidičského průkazu  

3. Kód CDP v dolní části stránky zadávat nemusíte. 
    Kódy CDP se automaticky programují do poskytnutého jedinečného webového 

odkazu.  

4. Klikněte na modré tlačítko „Continue“ (Pokračovat).  

http://www.hertz.com/mc/gold


Hertz – podrobný návod na registraci 

 Krok 3. Vyplňte své kontaktní údaje 
Zadejte osobní údaje. 
1. Platná e-mailová adresa a telefonní číslo 
2. Zadejte heslo pro budoucí přihlašování do věrnostního 
programu Gold Reward. 
3. Klikněte na modré tlačítko „Continue“ (Pokračovat).  
 

  

 Krok 4. Vyplňte svou fakturační adresu a 
údaje o své kartě Gold Mastercard  

             Zadejte osobní údaje. 
            1. Platná adresa, kam vám může společnost Hertz zasílat 

korespondenci. 

         Může být jakákoli adresa (i mimo Českou republiku). 

            2. Zadejte údaje o své kartě Gold Mastercard® od 

společnosti Expobank.        
         Přenos informací je zašifrovaný a zabezpečený. 

            3. Klikněte na modré tlačítko „Continue“ (Pokračovat).  
 



Hertz – podrobný návod na registraci 

 Krok 5. Údaje o členství 
Nepovinné 
1. Propojte svůj účet věrnostního programu Gold Reward u 
společnosti Hertz s věrnostními programy u několika 
leteckých společností a sbírejte ještě více odměn. 
2. Založte si účet věrnostního programu Gold Reward u 
společnosti Hertz pro ještě rychlejší pronájem a vyzvednutí 
vozidla při každé rezervaci. 
3. Klikněte na modré tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 
 

  
 Krok 6. Překontrolujte své osobní údaje 

            1. Pečlivě si zkontrolujte veškeré poskytnuté informace.  

            2. Pečlivě si přečtěte Zásady ochrany soukromí a Všeobecné 
podmínky společnosti Hertz. 

         3. Potvrďte svůj souhlas zaškrtnutím příslušných políček.  

            4. Klikněte na modré tlačítko „Continue“ (Pokračovat). 
 



Hertz – podrobný návod na registraci 

 Krok 7. Registrace je hotová 
            1. Obdržíte potvrzovací e-mail. 

         2. E-mail bude obsahovat informace o věrnostním programu 
Gold Plus Rewards u společnosti Hertz.  

            3. Nyní si můžete vytisknout papírovou členskou kartu  
            s členským číslem věrnostního programu Gold Plus 

 Zkontrolujte si svůj profil 
• Navštivte webové stránky https://www.hertz.com/. 
• Pomocí přihlašovacího jména a hesla se přihlaste do sekce 
„My Account“ (Můj účet). 
Zde můžete zkontrolovat aktuální rezervace a také upravit 
osobní údaje. 
• Pokračujte s online rezervací. 

https://www.hertz.com/


Hertz – podrobný návod na registraci 

 Online rezervace 
            • Po přihlášení zadejte údaje potřebné pro rezervaci. 
             Slevy v rámci věrnostního programu Gold Plus Rewards se uplatňují 

automaticky. 
            • Klikněte na modré tlačítko „Get a Quote“ (Cenová kalkulace). 
            • Zvolte možnost, která vám nejvíce vyhovuje. 
            • Klikněte na modré tlačítko „Pay at Location“ (Uhradit na místě). 
            • Pečlivě si zkontrolujte rezervační údaje. 
             Automaticky se vyplní vaše e-mailová adresa pro potvrzovací e-mail 
             a také údaje o kartě Gold Mastercard® od společnosti Expobank   
             zadané při registraci.  Nyní je můžete upravit. 

• Klikněte na modré tlačítko „Book Now“ (Rezervovat). 
• Vyčkejte na potvrzovací e-mail. 
• Dostavte se na příslušné místo a vyzvedněte si vozidlo u přepážky firmy Hertz. 
• Užijte si jízdu s vozidlem od autopůjčovny Hertz. 

 
 

Vyšší kategorii vozidla můžete získat na základě vytisknutého  

voucheru, který je k dispozici online. 
Stáhnout si jej můžete na adrese www.hertz.com/mc/gold  

– naleznete jej v dolní části stránky.  
   Voucher je nutné vytisknout a předložit  pracovníkovi firmy  
Hertz při vyzvedávání vašeho vozidla.  Nárok na vyšší kategorii  

vozidla podléhá aktuální kapacitě a dostupnosti vozidla  
v pobočkách společnosti Hertz v zapojených zemích. 
 

Stačí učinit jednu rezervaci pronájmu vozidla během dvou let, 
abyste automaticky získali členství v programu Gold Rewards 
Plus společnosti Hertz na další čtyři roky. 
 

Podrobné informace a všeobecné podmínky jsou k dispozici na adrese http://www.hertz.com/mc/gold. 
 

Akční nabídka platí do 31. prosince 2019. Může být prodloužena na základě oznámení  

a může dojít k aktualizaci podmínek. 

! 

http://www.hertz.com/mc/gold
http://www.hertz.com/mc/gold

