
1. www.avispreferred.eu adresine girin. 
2. Açılan sayfada yer alan “Join Avis Preferred” bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve “Continue” butonuna 

tıklayın. 

a. Email address:  Kullandığınız ve size ait olan geçerli bir eposta adresini giriniz. 

b. Country of residence: İkamet etmekte olduğunuz ülkeyi seçiniz. 

c. Account type: “Leisure” seçeneğini seçiniz. 

d. Please enter your promotional code: Tırnak işaretlerini kullanmadan “World Elite” yazınız. 

 

 
 
 

3. Bu sayfada kaydınız için gerekli olan bazı kişisel bilgileri girmeniz gerekmektedir. Form boyunca yanında “*” işareti 

gördüğünüz alanlara giriş yapılması zorunludur. Gerekli tüm girişleri yaptıktan sonra “Continue” butonuna tıklayın. 

a. Title: Ünvan bilginizi girmeniz gerekmektedir. 
b. First Name: Adınız (en fazla 12 karakter girişi yapabilirsiniz) 
c. Last Name: Soyadınız (en fazla 82 karakter girişi yapabilirsiniz) 
d. Email address: İlk bölümde girmiş olduğunuz eposta adresi bu alana otomatik olarak gelecektir. (en fazla 45 

karakter girişi yapabilirsiniz) 
e. Date of birth: Gün – ay- yıl şeklinde doğum tarihinizi giriniz. 
f. Country of birth: Doğduğunuz ülkeyi seçiniz. 
g. City of birth: Doğduğunuz şehri giriniz. (en fazla 15 karakter girişi yapabilirsiniz. 
h. Preferred language: Avis’in sizinle yapacağı iletişimlerde kullanmasını istediğiniz dil tercihini yapınız. 
i. Telephone number: Telefon numaranızı giriniz. (en fazla 20 karakter girişi yapabilirsiniz) 
j. What type of number is this?: Girmiş olduğunuz telefon numarası ev telefonunuz ise “Home”, cep telefonunuz ise 

“Mobil”, iş telefonunuz ise “Work” seçeneğini seçiniz. 
k. Preference to receiving invoices: Faturalarınızı elektronik ortamda almak istemiyorsanız bu kutucuğu işaretleyiniz. 
l. Membership level: Kayıt edeceğiniz kartın bankasını seçiniz. 
m. Type in a password of your choice: Oluşturduğunuz bir şifreyi bu alana giriniz. 
n. Retype your password: Bir önceki alanda girdiğiniz şifreyi tekrar giriniz. 

 

http://www.avispreferred.eu/


 

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 

a. Company Name: Şirket adresi verecekseniz bu bölüme şirket adını girmeniz gerekmektedir. 
b. Address Line 1-2-3: Adres bilginiz 
c. City: Girmiş olduğunuz adresin il bilgisi 
d. County / Region / State: Girmiş olduğunuz adresin bölge/eyalet bilgisi 
e. Postcode / ZIP Code: Girmiş olduğunuz adresin posta kodu bilgisi 
f. Country: Girmiş olduğunuz adresin ülke bilgisi 
g. What type of address is this: Girmiş olduğunuz adres ev adresiyse “Home”, iş adresiyse “Work” seçeneğini seçiniz. 

 

 
 



5. Bu bölümde sürücü belgesi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 

a. Driving licence number: Sürücü belgesi numaranız (en fazla 20 karakter girişi yapabilirsiniz) 

b. First name: Ehliyette yer alan ad bilginiz (en fazla 12 karakter girişi yapabilirsiniz) 

c. Last name: Ehliyette yer alan soyad bilginiz (en fazla 18 karakter girişi yapabilirsiniz) 

d. Expiry date: Ehliyetinizin varsa son kullanım tarihi 

e. Country of issue: Ehliyeti aldığınız ülke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Bu bölümde Avis Preferred Club’a kayıt olmak için kullanacağınız World Elite kartınızın bilgilerini girmeniz gerekmektedir. 

a. Payment card type: MasterCard (debit and credit) seçeneğini seçiniz. 

b. Credit card number: Kart numaranızı giriniz. 

c. Expiry date: Kartınızın son kullanım tarihi 

d. Select a billing address: Fatura adresi olarak kullanmak istediğiniz adresi seçiniz; daha önce girmiş olduğunuz 

adresi kullanmak istemiyorsanız “click here to add new address” seçeneğine tıklayıp yeni adres girişi yapabilirsiniz. 

 

 
 

7. Bu bölümde araç kiralama ile ilgili tercihlerinizi girmeniz gerekmektedir. 

a. Small / Medium / Large / People Carrier: Tercih ettiğiniz araç tipini seçiniz. 

b. Vehicle Damage Cover: Kiralayacağınız araçlarda meydana gelebilecek hasarları kapsayan sigorta seçeneği. (Bu 

seçeneğin işaretlenmesi durumunda sigorta maliyeti kiralama tutarına yansıtılır.) 

c. Vehicle Theft Cover (Avrupa ve Afrika için): Kiralayacağınız araç için hırsızlık sigortası. (Bu seçeneğin işaretlenmesi 

durumunda sigorta maliyeti kiralama tutarına yansıtılır.) 

d. Personal Accident Insurance: Kiralanan araçla sürücü veya yolcuların ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanan kazaları 

kapsayan sigorta seçeneği 

e. Additional Liability Insurance: (Sadece Amerika için) 

f. Personal Effect Protection: (Sadece Amerika için): Kiralanan araçtaki bagajların kaybolması veya hasar görmesi 

durumunda geçerli olan sigorta seçeneği 



 

8. Bu bölümde önceki adımlarda girdiğiniz bilgileri görüntüleyebiliriz, değiştirmek istediğiniz bilgiler mevcutsa ilgili bölüm 

başlığının yanında yer alan “Change” yazısına tıklayabilirsiniz. 

 

 



9. Bu adımda üyelik anlaşmasını onayladığınıza dair seçimleri yapmanız gerekmektedir. 

a. I have read and accept the Avis privacy policy: Avis gizlilik sözleşmesini okuyup kabul ettiğinize dair bu kutucuğu 

işaretlemeniz gerekmektedir. 

b. I have read and accept the Avis Preferred Terms and Conditions: Avis Preferred Club Hüküm ve Koşulları’nı okuyup 

onayladığınıza dair bu kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. 

 



10. Kayıt işleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Birkaç dakika içerisinde kayıt için vermiş olduğunuz eposta adresine Avis Preffered 

Club numaranızı içeren bir eposta gönderilecektir.

 


