
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN 

- Ưu đãi có hiệu lực cho dịch vụ thuê xe tự lái áp dụng trên giá thuê (giá bán lẻ du lịch) 

cho các đơn đặt và nhận xe đến hết 31/12/2018 tại tất cả các địa điểm giao nhận xe tại 

Hoa Kỳ, Canada, châu Âu (Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha, UK), 

Úc, New Zealand và châu Á (Brunei, Hong Kong, Malaysia, Pakistan, Philippines, 

Singapore, Sri Lanka, South Korea Và Thailand). 

- Việc đặt xe phải được tiến hành ít nhất 24 tiếng trước khi khởi hành (48 tiếng cho điểm 

đến tại châu Á). Giá giảm chỉ áp dụng cho giá thuê theo giờ và khoảng cách di chuyển, 

và không áp dụng cho các khoảng thuế, phí và dịch vụ phụ trội. 

- Vui lòng nhập mã (Mã khuyến mãi cho doanh nghiệp - CDP) CDP#2140907 để tận 

hưởng giá ưu đãi vào thời gian đặt xe. 

- Giá giảm áp dụng cho các dòng xe (trừ các xe thuộc Hertz Collections) cho tối thiểu một 

ngày thuê. 

- Chỉ áp dành cho các thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành.  

- Tín dụng còn hiệu lực do Vietcombank phát hành phải được xuất trình khi nhận xe và để 

thanh toán. 

- Thanh toán sẽ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ địa phương tại Điểm trả xe 

- Ưu đãi này không có giá trị tiền mặt, có thể không được áp dụng với giá tour không đổi 

được thành gói bảo hiểm/dịch vụ hay áp dụng cùng với các chứng nhận, voucher, ưu đãi 

hoặc khuyến mại khác.   

- Việc thay đổi đơn đặt xe có thể gây ảnh hưởng đến mức giá và/hoặc gây ảnh hưởng đến 

giá ưu đãi này. 

- Các quy định tiêu chuẩn cho thuê xe, thời gian cho thuê và các hạn chế khi trả xe có hiệu 

lực vào thời điểm và nơi cho thuê theo các chính sách và điều kiện giá của Hertz được 

áp dụng. 

- Người thuê xe phải đáp ứng mức tuổi thuê xe tối thiểu và có bằng lái xe hợp lệ được sử 

dụng ít nhất 1 năm kể từ ngày cấp (tùy theo điều kiện của điểm giao nhận xe). 

- Các quy tắc và hạn chế của giá cho thuê được áp dụng.  

- Hertz bảo lưu quyền thay đổi và/hoặc hủy bất kỳ ưu đãi nào. 



 

 


