
KARTA MILLENNIUM MASTERCARD® WORLD ELITETM  – KLUBY PREMIUM I INNE PRZYWILEJE

Karta MasterCard World Elite zapewnia dostęp do wielu przywilejów i korzyści oferowanych przez partnerów 
programu World Elite MasterCard Privilege Programme. W poniższej instrukcji znajdują się informacje, jak 
z nich skorzystać. 

PRZYWILEJE WYMAGAJĄCE REJESTRACJI NA STRONACH INTERNETOWYCH PARTNERÓW

Hertz #1 Club Gold - 4-letnie bezpłatne członkostwo ze statusem elite tier
Posiadacze karty MasterCard World Elite mogą bezpłatnie uzyskać członkostwo w Hertz #1 Club Gold, które zapewnia dostęp do 
korzyści z tytułu Hertz Gold Plus Rewards (gromadzenie punktów i korzyści za każde wynajęcie samochodu). Aby z nich skorzystać, 
należy zarejestrować się na stronie www.hertz.com/goldenrol/ws/millennium. Kod promocyjny CDP nie jest wymagany. Korzyści 
będą automatycznie dodawane w profilu członkowskim posiadacza karty. 

Krok 1 - rejestracja 
Po wejściu na stronę należy kliknąć przycisk „Join now”.

Strona 1 rejestracji

W trakcie procesu rejestracji system poprosi o podanie danych karty kredytowej MasterCard World Elite oraz numeru prawa jazdy. 
Pojawi się również pole do wprowadzenia kodu CDP. Prosimy nie wypełniać tej części - kod zniżki i wyższej wersji samochodu jest 
automatycznie przypisany do profilu posiadacza karty. W celu ukończenia procesu rejestracji należy kliknąć „Kontynuuj”.

Strona 2 rejestracji

Posiadacz karty otrzymuje natychmiastowe powiadomienie z Hertz #1 Club Gold z jego unikatowym numerem członkowskim. 
Można też wydrukować tymczasową, papierową kopię karty członkowskiej Gold Club. 
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Krok 2 - pakiet powitalny 
Spersonalizowana plastikowa karta członkowska oraz pakiet powitalny zostaną przesłane pocztą na adres podany podczas rejestracji 
w terminie 14 dni od jej ukończenia. 

Krok 3 - dokonywanie rezerwacji 
Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji można dokonywać rezerwacji w serwisie www.hertz-europe.com. Aby uzyskać rabat oraz kupon na 
wyższą wersję samochodu, wystarczy podczas rezerwacji wprowadzić swój numer członkowski. W czasie dokonywania rezerwacji prosimy 
o wydrukowanie kuponu na bezpłatną wyższą wersję samochodu. Należy go okazać pracownikowi sieci Hertz przy odbiorze wynajmowanego 
samochodu. W przypadku dokonywania rezerwacji bezpośrednio w punkcie Hertz, np. na lotnisku, wymagane jest okazanie karty członkowskiej. 

Krok 4 - odbiór samochodu*

Podczas odbierania wynajmowanego samochodu należy podać swój numer członkowski Hertz #1 Club Gold, okazać tymczasową, 
papierową złotą kartę członkowską (dostępną do wydruku online) lub stałą kartę członkowską. Można wówczas wystąpić o wyższą 
wersję samochodu (o ile jest dostępna)**.

* Posiadacz karty musi dokonać jednej rezerwacji samochodu w ciągu czterech lat, by automatycznie zakwalifikować się na kolejne cztery lata członkostwa w Hertz #1 Club Gold.
** Wyższa wersja samochodu zależy od dostępności w chwili wynajmu. Obowiązują warunki uczestnictwa w Hertz #1 Club Gold. Oferta jest dostępna z zastrzeżeniem konieczności 

spełnienia standardowych kryteriów kwalifikacji wynajmu Hertz oraz akceptacji warunków standardowych wynajmu samochodów Hertz. Szczegółowe informacje można 
uzyskać, odwiedzając serwis internetowy Herz www.hertz-europe.com. Oferta z zastrzeżeniem dostępności w danym kraju. Uzyskanie wyższej wersji samochodu jest możliwe 
na podstawie kuponu do wydrukowania online, który należy przedstawić w punkcie Hertz w czasie odbierania wynajmowanego samochodu. Dostępność nie jest gwarantowana.

Avis Preferred Club 3-letnie bezpłatne członkostwo ze statusem elite tier
Posiadacze kart MasterCard World Elite mogą bezpłatnie uzyskać członkostwo w Avis Preferred Club, które zapewnia dostęp do 
wielu przywilejów. Aby z nich skorzystać, należy zarejestrować się na stronie: www.avispreferred.eu. 

Krok 1 - rejestracja 
Po wejściu na stronę należy podać adres e-mail, z rozwijanego menu wybrać typ konta „Leisure” (wypoczynek), a następnie w polu 
„kod promocyjny” wpisać: „World”.

Strona 1 rejestracji

Na stronie 2 należy wypełnić formularz rejestracyjny i z menu rozwijanego z wykazem banków wybrać poziom członkowski „Millennium 
Bank”. W trakcie procesu system poprosi o podanie danych karty kredytowej MasterCard World Elite oraz numeru prawa jazdy. 

Strona 2 rejestracji



3

Krok 2 - pakiet powitalny
Spersonalizowana plastikowa karta członkowska oraz pakiet powitalny zostaną przesłane pocztą na adres podany podczas rejestracji 
w terminie 14 dni od jej ukończenia.

Krok 3 - dokonywanie rezerwacji
Rezerwacji pojazdów można dokonywać po otrzymaniu z Avis Preferred Club potwierdzenia rejestracji, zawierającego unikatowy 
numer członkowski. W tym celu należy wejść na www.avis.com, kliknąć na przycisk „Login” i zalogować się jako członek Avis Preferred 
Club, wykorzystując swój adres e-mail, hasło lub unikatowy numer członkowski. Aby skorzystać z rabatów lub wystąpić o wyższą 
wersję samochodu (zależnie od dostępności), należy wprowadzić unikatowy numer członkowski. W przypadku dokonywania 
rezerwacji bezpośrednio w punkcie Avis, np. na lotnisku, wymagane jest okazanie karty członkowskiej. 

Krok 4 - odbiór samochodu*

Podczas odbioru wynajmowanego samochodu w punkcie Avis należy podać swój numer członkowski lub okazać stałą kartę 
członkowską Avis Preferred Club Gold. Można wówczas także wystąpić o wyższą wersję samochodu (o ile jest dostępna)**. 
Avis Worldwide nie zapewnia obsługi w języku polskim. Domyślnie usługa jest świadczona w języku angielskim.

* Posiadacz karty musi dokonać jednej rezerwacji samochodu w ciągu trzech lat, by automatycznie zakwalifikować się na kolejne trzy lata członkostwa w Avis 
Preferred Club. 

** Wyższa wersja samochodu zależy od dostępności w chwili wynajmu. Obowiązują warunki uczestnictwa w Avis Preferred Club. Oferta jest dostępna z zastrzeżeniem 
konieczności spełnienia standardowych kryteriów kwalifikacji wynajmu Avis oraz akceptacji warunków standardowych wynajmu samochodów Avis. Szczegółowe 
informacje można uzyskać odwiedzając serwis internetowy Avis www.avis.com. Oferta z zastrzeżeniem dostępności w danym kraju. 

PRZYWILEJE NIEWYMAGAJĄCE WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

Aby uzyskać dostęp do przywilejów oferowanych przez innych partnerów, nie trzeba dokonywać rejestracji. Wystarczy skorzystać 
z ogólnodostępnych linków lub numerów telefonu znajdujących się poniżej.

Oxfordjet Global VIP Private Aviation - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić  
www.oxfordjet.com/aircraft-solutions/worldelite lub zatelefonować pod nr +44 1865 290 601 (obsługa tylko w języku angielskim). 
Stawki jak za połączenia międzynarodowe. W momencie zapytania bądź rezerwacji należy podać nazwę „MasterCard World Elite”. 
Płatność za usługę musi zostać dokonana kartą Millennium MasterCard World Elite. Oferta ważna do 31.12.2016 r. 

Fairmont Hotels & Resorts - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić  
www.fairmont.com/promotions/worldelite w celu rezerwacji hotelu. Korzyści zostają automatycznie dodane do oferty w trakcie 
rezerwacji oraz dokonania płatności kartą Millennium MasterCard World Elite. Możliwość podwyższenia standardu pokoju zależy od 
dostępności w wybranym hotelu. Oferta ważna do 31.12.2016 r.

Small Luxury Hotels - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić www.slh.com/mastercard  
w celu rezerwacji hotelu. Korzyści w postaci trzech noclegów w cenie dwóch lub podwyższenia kategorii pokoju zostaną automatycznie 
wliczone w cenę w trakcie rezerwacji hotelu tylko w przypadku płatności kartą Millennium MasterCard World Elite. Możliwość 
uzyskania wymienionych korzyści zależy od ich dostępności w wybranym hotelu. Oferta ważna do 31.12.2016 r.

The Leading Hotels of the World - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić www.lhw.com/
customer-care, gdzie znajdują się informacje o promocji. Aby skorzystać z oferty, należy dokonać rezerwacji za pośrednictwem linii 
telefonicznej LHW:
Rio: 0800-014-18-19* (55-11) 3171-4011 Bogota: 01-800-700-1376* 
Miasto Meksyk: (52-55) 2122-2770  Buenos Aires: (54-11) 4129-0000 
Niemcy: 00-800-2888-8882*, 0800-8521100*  Londyn: 00-800 2888-8882* , 0800-181-123* 
Paryż: 00-800-2888-8882*, 0-800-136-136*  Madryt: 00-800 2888-8882* , 900-800-217* 
Rzym: 00-800-2888-8882*, 800-822005*  Istambuł: 00-800-39-9075252* 
Sztokholm: 00-800 2888-8882*, 020-321-123* Moskwa: (7-495) 937-54-37 
Singapur: (1-800) 737-9955*, (65) 6737-9955  Pekin: 400-1324-582 
Sydney: (61-2) 9377-8444
* Połączenia lokalne bezpłatne.

Płatności należy dokonać kartą Millennium MasterCard World Elite. Możliwość uzyskania korzyści zależy od ich dostępności 
w wybranym hotelu. Oferta ważna do 31.12.2016 r.

Starwood Hotels & Resorts (Le Meridien, Westin, W Hotels) - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. 
Wystarczy odwiedzić www.eame.starwoodoffers.com/eamemastercard/en w celu rezerwacji hotelu. Korzyści w postaci trzech 
noclegów w cenie dwóch lub podwyższenia kategorii pokoju zostaną automatycznie wliczone w cenę w trakcie rezerwacji hotelu 
tylko w przypadku płatności kartą Millennium MasterCard World Elite. Możliwość uzyskania wymienionych korzyści zależy od ich 
dostępności w wybranym hotelu. Oferta ważna do 31.12.2016 r.
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Raffles Hotels & Resorts - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić  
www.raffles.com/promo/mastercardworldelite w celu rezerwacji hotelu. Korzyści zostają automatycznie dodane do oferty w trakcie 
rezerwacji oraz dokonania płatności kartą Millennium MasterCard World Elite. Możliwość podwyższenia standardu pokoju zależy od 
dostępności w wybranym hotelu. Oferta ważna do 31.12.2016 r.

Swissotel Hotels & Resort - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić  
www.swissotel.com/en/promotions/worldelite w celu rezerwacji hotelu. Korzyści zostają automatycznie dodane do oferty w trakcie 
rezerwacji oraz dokonania płatności kartą Millennium MasterCard World Elite. Możliwość podwyższenia standardu pokoju zależy od 
dostępności w wybranym hotelu. Oferta ważna do 31.12.2016 r.

Abercrombie & Kent - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić www.abercrombiekent.co.uk/worldelite 
lub zatelefonować pod nr +44 20 3667 7006 (obsługa tylko w języku angielskim). Stawki jak za połączenia międzynarodowe. 
Posiadacz karty musi opłacić imprezę turystyczną kartą Millennium MasterCard World Elite. W momencie zapytania bądź rezerwacji 
należy podać nazwę „MasterCard World Elite”. Oferta ważna do 31.12.2016 r.

Chic Outlet Shopping Villages - wystarczy odwiedzić www.ChicOutletShopping.com/mastercard. Aby skorzystać ze specjalnej 
oferty, należy dokonać płatności za zakupy kartą kredytową Millennium MasterCard World Elite oraz wprowadzić odpowiedni kod 
promocyjny: Shopping packages – kod „MC13PKG”; Chauffeur Service – kod „MC13CD”; Shopping Express – kod „MC13SE” . 
Oferta ważna do 31.12.2016 r. 

Stephen Webster Jewellery - nie jest potrzebny unikatowy link ani kod promocyjny. Wystarczy odwiedzić  
www.stephenwebster.com/worldelite lub zatelefonować pod nr +44 845 539 1840 (obsługa tylko w języku angielskim). Stawki jak za 
połączenia międzynarodowe. Posiadacz karty musi zapłacić za rejs kartą Millennium MasterCard World Elite. W momencie zapytania 
bądź rezerwacji należy podać nazwę „MasterCard World Elite”. Oferta ważna do 31.12.2016 r.
 
Sixt rent a car - aby skorzystać ze zniżek, należy dokonać rezerwacji i płatności na stronie internetowej www.sixt.com/mcplatinum 
(wynajem samochodu) lub www.sixtlimousine.com (wynajem limuzyny z kierowcą). Kody zniżkowe CDP należy wprowadzić w polu 
„discount”. Kody są dostępne u Doradcy lub pod numerem Linii Bankowości Prywatnej. Oferta ważna do 31.12.2016 r.


