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Ανακαλύψτε τα 
αποκλειστικά προνόµια 
που σας εξασφαλίζει
η συνεργασία µας
µε την Avis.
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Η συνεργασία µας µε την Avis, τη µεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης 
αυτοκινήτων στην Ελλάδα, εξασφάλισε σε εσάς, τους πελάτες του Personal 
Banking της Τράπεζας Πειραιώς, µία σειρά αποκλειστικών προνοµίων, 
ειδικές τιµές για την µακροχρόνια µίσθωση (leasing) και εξειδικευµένες 
προτάσεις στην αγορά αυτοκινήτων, ανάλογα µε τις ανάγκες σας.

 

 Avis Preferred

Με το πρόγραµµα Avis Preferred, η διαδικασία ενοικίασης οχήµατος 
γίνεται πιο γρήγορη και εύκολη από ποτέ. Με τη συµµετοχή σας στο 
πρόγραµµα απολαµβάνετε σηµαντικά οφέλη, όπως δωρεάν αναβάθµιση 
κατηγορίας αυτοκινήτου, αποκλειστικές προσφορές και δωρεάν 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό µε χρήση της 
πιστωτικής σας κάρτας.

Ειδικά για εσάς, τους πελάτες του Personal Banking της Τράπεζας 
Πειραιώς, εξασφαλίσαµε επιπλέον αποκλειστικές εκπτώσεις, όπως:

• 15% έκπτωση στην ενοικίαση αυτοκινήτου στην Ελλάδα
• 5% έκπτωση για ενοικιάσεις Avis Prestige
 
Για να επωφεληθείτε κι εσείς από τις παραπάνω εκπτώσεις, το µόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να εγγραφείτε στην υπηρεσία Avis Preferred, 
στο www.avis.gr/AvisPreferred, και να αποστείλετε µε e-mail στον 
Προσωπικό σας Συνεργάτη τον προσωπικό αριθµό Avis Preferred
που θα λάβετε.  

 Buy Through Lease

Το πρόγραµµα Buy Trough Lease σας προσφέρει τη δυνατότητα 
απόκτησης αυτοκινήτου µε σηµαντικό οικονοµικό όφελος σε σύγκριση µε 
το κανονικό κόστος αγοράς. 

Συγκεκριµένα, απαλλάσσεστε από έξοδα για:

• Συντήρηση και επισκευή (τακτικές και έκτακτες βλάβες, φανοποιεία)
• Αλλαγή ελαστικών (κάθε 40.000 χλµ.)
• Μικτή ασφάλιση οχήµατος
• Τέλη κυκλοφορίας
• Οδική βοήθεια

Επιπλέον, σε περίπτωση βλάβης προσφέρεται η δυνατότητα προσωρινής 
αντικατάστασης οχήµατος, µε παράδοση στην τοποθεσία επιλογής σας.
Ενηµερωθείτε για τις ειδικές τιµές και τα προνόµια της µακροχρόνιας 
µίσθωσης από τον Προσωπικό σας Συνεργάτη.

 Aγορά µεταχειρισµένου αυτοκινήτου

Επιλέξτε το αυτοκίνητο που καλύπτει τις προτιµήσεις σας, από
τον µεγαλύτερο στόλο µεταχειρισµένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα,
µε την εγγύηση υψηλής ποιότητας της Avis και απολαύστε αποκλειστικά 
προνόµια:

• 10% έκπτωση στην αγορά µεταχειρισµένου αυτοκινήτου υψηλής  
 ποιότητας µε πλήρες ιστορικό συντήρησης
• 6 µήνες εγγύηση καλής λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα αποκλειστικά προνόµια
που παρέχει η Avis στους πελάτες του Personal Banking της Τράπεζας 
Πειραιώς, επικοινωνήστε µε τον Προσωπικό σας Συνεργάτη ή καλέστε
την Ειδική Γραµµή Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 210 32 88 800.


