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Az Avis Magyarország rendszeresen értesítőt ad ki, hogy friss információkról, közleményekről, kedvezményekről,
illetve egyéb közérdekű adatokról tájékoztassa ügyfeleit. Kérjük, kövessen minket Facebook-on, LinkedIn-en, valamint
látogassa meg weboldalunkat, hogy a mindig első kézből értesüljön legfrissebb híreinkről.

Új, automata váltós modellek az Avis flottájában
Volvo XC60 2.0 B4Diesel Geartronic
8 fokozatú automata váltó
ütközés hatását enyhítő rendszer, sávtartás
sebességtartó automatika,
lejtmenet vezérlés
tolatókamera, jelzőtábla-felismerő

Hyundai i30 Hatchback 1.4 T-GDI és Fastback kivitel
7 fokozatú automata váltó
menetstabilizáló rendszer, visszagurulás-gátló
vészfékezés-jelző rendszer, aktív sávtartó rendszer
intelligens távolsági fényszóró
tolatókamera

Kia Ceed SW Gold 1.4 Turbo
7 fokozatú automata váltó
tolatóradar, tolatókamera
visszagurulás-gátló, tempomat
guminyomás-ellenőrző rendszer, esőszenzor
sávváltó asszisztens
érintő kijelző, rádió, bluetooth, GPS

Hyundai Tucson 1.6 CRDI HP
7 fokozatú automata váltó
menetstabilizáló rendszer, fékasszisztens
vészfékező rendszer, guminyomás-ellenőrző rendszer
tempomat, lejtmenet asszisztens, esőszenzor
érintő kijelző, rádió, bluetooth, GPS

Megkezdődött a téli gumiabroncsok cseréje
A bérautók téli-nyári gumiabroncs cseréjét az Avis Autókölcsönző végzi el az alábbiak szerint.
Díjmentes szolgáltatás
Szolgáltatásunk díjmentes, amennyiben:
• Bérlő a gépjárművet a bérbeadó irodával előre egyeztetett időpontban az Avis központban a gumiabroncsok
cseréjére átadja. A csere átlagosan 1 órát vesz igénybe.
Avis központ: 2220 Vecsés Ecseri út 21., földszint, műszaki osztály
•

Bérlő a gépjárművet a bérbeadó irodával előre egyeztetett időpontban budapesti irodáink egyikében a
gumiabroncsok cseréjére átadja. A csere várhatóan 4 órát vesz igénybe.

Avis belvárosi iroda
1051 Budapest
Arany János u. 26-28.
Bank Center
(1) 318 4240
Tel:
(1) 318 4158
E-mail:
bp1@avis.hu
Nyitva
tartás:

H-P 7:00-18:00
SZ-V 8:00-14:00

Avis városi iroda
1095 Budapest
Soroksári út 16.
(1) 790 5250
(1) 790 5251
bp2@avis.hu
H-P 8:00-17:00

Avis repülőtéri iroda
1185 Budapest
BUD Nemzetközi Repülőtér
2B Terminál Érkezés
(1) 296 6421
bud@avis.hu
H-P 8:00-21:00
SZ 8:00-19:00
V 8:00-21:00

Díjköteles szolgáltatás
Szolgáltatásunk díjköteles, amennyiben Bérlőnek nem áll módjában a gépjárművet az Avis központban vagy bármelyik
budapesti irodánkban gumiabroncs cserére átadni. Bérlő kérésére az Avis munkatársa szállítja el- és/vagy vissza az
autót Bérlő által megadott címről/címre. A szolgáltatás díja:
•
•

Budapesten belül a ki- és visszaszállítás díja összesen: 5.000 Ft + Áfa
vidékre történő ki- és visszaszállítás díja 100 Ft + Áfa/km, de minimum 8.000 Ft + Áfa

Új szolgáltatás - elektronikus utasfelvétel világszerte (Avis Digital Check-in)
Az elektronikus utasfelvétel elvégzésével már előre el tudjuk készíteni Önnek a bérleti szerződését, így a lehető
legkevesebbet kell majd várakoznia a bérbeadó pultnál.
Semmit sem kell kinyomtatnia – azonban ne felejtse el
magával vinni vezetői engedélyét és fizetési kártyáját,
valamint egy másik igazolványt (útlevél vagy személyi
igazolvány).
Mindezeket
be
kell
mutatnia
személyazonosságának igazolásaként.
Hogyan működik?
Az elektronikus utasfelvételt megkezdheti attól a pillanattól kezdve, hogy befejezte online foglalását. Legyen kéznél
vezetői engedélye és fizetési kártyája, mert ezekre az adatokra a helyszínen, a gépjárműfelvétel során is szükség lesz.
Amennyiben foglaláskor az előbbiek közül nincs minden információ kéznél, bármikor használhatja az elektronikus
utasfelvételt, akár két órával a megadott felvételi időpont előtt.
Ne aggódjon, a későbbiekben küldünk Önnek néhány emlékeztetőt is e-mailben, hogy biztosan ne felejtse el az
elektronikus utasfelvételt.
https://www.avis.hu/elektronikus-utasfelvetel
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Ismét jótékony célra ajánlja fel autóit az Avis Magyarország
Újra segíteni szeretnénk Magyarország járványügyi helyzetének kezelését, ezért ismét egy 9 fős kisbuszt ajánlunk fel
az Országos Mentőszolgálat részére, hogy a védőfelszerelések kiszállításaihoz, a járványügyi mintavételezéshez és az
ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges kiszállásokhoz plusz eszközforrást kapjanak.
Köszönjük az egész ország nevében az OMSZ kitartó munkáját.

Vállalati ügyfélkapcsolatok
Avis Autókölcsönző központi iroda
2220 Vecsés, Ecseri út 21.
Tel.: (29) 550 466, (29) 550 462
E-mail: sales@avis.hu
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