


15% OFF PARA CARROS NA EUROPA 
NAS TARIFAS SEE EUROPE E SUPER SEE EUROPE.

CLUB ABG TURBINADO 
COM MAIS COMISSÃO NAS SUAS VENDAS.

CANADÁ USD 8,00 por reserva Avis ou Budget com mínimo de 3 diárias e contrato até 31/12/2018. 
OUTRAS LOCALIDADES USD 5,00 por reserva Avis ou Budget nos Estados Unidos e América Latina 
com mínimo de 3 diárias. USD 5,00 por reserva Avis na Europa com mínimo de 3 diárias.

INTERNACIONAL

Condições gerais: os contratos de locação mensal não serão computados para contagem do número de contratos gerados pelo emissor. 
Os contratos mensais pagam R$ 26 cada um, independentemente do número de contratos gerados. Promoção válida para reservas 
Avis e Budget feitas com mínimo de 15 dias de antecedência entre 15/10/2018 e 28/02/19 e com retirada entre 02/01/19 e 11/04/19.



CLUBE ABG BRASIL: ganhe mais com suas vendas.

NACIONAL

R$ 7,00 por contrato 

R$ 10,00 por contrato 

R$ 150,00 por lote 

R$ 180,00 por lote 

R$ 280,00 por lote 

R$ 280,00 por lote 

+ R$ 3,40 por contrato adicional.
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Condições gerais: os contratos de locação mensal não serão computados para contagem do número de contratos gerados pelo 
emissor. Os contratos mensais pagam R$ 26 cada um, independentemente do número de contratos gerados. 



NACIONAL

Garanta upgrades exclusivos 
e venda muito mais.

Categoria SP pelo preço de SG.

Categoria SG pelo preço de SV.

Categoria SV pelo preço de SM.

Categoria LX pelo preço de AT.

Categoria AT pelo preço de CA.

Válidos para reservas entre 3 e 14 de dezembro.



CONDIÇÕES EXCLUSIVAS 
DO CENTENÁRIO HERTZ PARA VOCÊ.

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ.

Condições gerais: promoção válida para locações de 3 dias ou mais, com retiradas entre 23/11/2018 e 31/03/2019 e para tarifas 
ADF e ADP (Estados Unidos) e CNI (Canadá). O desconto de 20% aplica-se para carros compactos, médios, standard e grandes. 
O desconto é de 15% para veículos de luxo, 4X4 standard, minivan, 4x4 médio, 4x4 grande, 4x4 de capacidade extra, vans grandes 
e Mustang conversível nos Estados Unidos e Canadá. Promoção sujeita a alteração, cancelamento e períodos de blackout, 
principalmente entre 15/12 e 31/12/2018, 13/02 e 20/02/2019 e 26/02 e 06/03/2019.

GANHE ATÉ 20% OFF 
NAS SUAS COMPRAS.



Descontos exclusivos 
para dar um up nas suas vendas.

Grupo H  
(Duster automático)  

Grupo F  
(Sedan 1.6)  

FX 
(HB20 automático)  

C 
(Hatch 1.6)  

pelo valor de

Condições gerais: oferta válida para reservas até 15/12/2018. Retiradas de 23/10 a 15/12.

pelo valor de

Diárias a partir de: 10X R$17,29

Diárias a partir de: 10X R$12,98



condutores 
adicionais.

SV = BM por R$115,00 reais 
C = B por R$94,00 reais

Acelere suas vendas  
com condições imperdíveis. 

Condições gerais: condição válida até 14/12/2018.


