Avis Förmånskund
Avis Förmånskund är idealiskt för dig och dina
kollegor som har behov av hyrbil i tjänsten. Det
vänder sig till er som inte hyr så mycket men
ändå vill ha förmånliga priser.
Som Förmånskund får du 10% rabatt på våra
priser (exkl. försäkringar och avgifter), över hela
Sverige*. Gäller på våra produkter Full Flex och
Early Booker**.
Hyr du som Förmånskund ingår:
•
•
•
•
•
•

Fria mil
CDR, självriskreducering vid vagnskada
TP, självriskreducering vid stöld
Fri leverans inom en radie av 10 km från närmaste Avis-Kontor under helgfri vardag, kl
9-17 (gäller endast företag)
Envägsförhyrning är tillåtet
Flygplatsavgift

Dessa avgifter tillkommer:
•
•
•
•
•

VRF-avgift, Vehicle Registration Fee
Leverans av bil utanför kontorstid
Eventuell Trängselavgift
Bränsle. Om bilen inte återlämnas fulltankad tillkommer en serviceavgift för tankning.
Envägsavgift

* Våra priser baseras på tillgång och efterfrågan på bilar, vid varje hyrestillfälle.
** Full Flex är alltid bokningsbar. Early Booker bokas minst 5 dagar före hyrestillfället och i
minst två dygn.

Avis har nöjet att presentera
ditt Förmånskort

Bäste kund, välkommen till Avis!
Som Förmånskund hos Avis får du tillgång till Sveriges bästa kundservice och med 117 stationer fördelade på 70 orter
över hela Sverige, ser vi till att ingenting lämnas åt slumpen.
Vi på Avis arbetar ständigt för att förbättra och anpassa våra produkter efter kundernas behov och resemönster, som
Förmånskund får du därför en lokalt anpassad produkt som ger dig större frihet i resandet. Ditt bifogade kundkort ger dig,
som reser mycket i tjänsten, förmånliga priser på Företagsbilen – den lokala företagsprodukten över hela landet.
Våra bilar är alltid av senaste modell, Avis miljöfokus står också till ditt förfogande i bilflottan genom marknadens bredaste
utbud av miljöbilar.
Med bästa We Try Harder-hälsningar

För att boka din Företagsbil kontakta Avis bokning:
Bokningskontor
Telefon från Sverige: 0770 - 82 00 62
Telefon från utlandet: +46 31 725 67 11
Fax: 031 - 725 67 67
E-mail: reservation-office@avis.se
Öppettider: 08.00 - 17.00 måndag – fredag

Har du frågor gällande andra ärenden, kontakta Avis
kundservice:
Kundservice
Telefon: 08 - 546 333 90
Fax: 08 - 546 333 82
E-mail: customerservice@avis.se
Öppettider: 08.30 - 14.30 måndag – fredag

Det går också bra och boka på www.avis.se, uppge bara ditt
kundnummer i AWD-fältet så får du ditt pris på Företagsbilen.

Kundkort - AOPA SWEDEN AB
Förmånskortsnummer: E467704

www.avis.se
0770-82 00 82

