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יוכלו לממש נקודות שצברו בשכירת רכב בחו"ל באמצעות שלמה SIXT

 :Categoryתעופה
 :Tagאל על ,FLY CARD ,שלמה Sixt

לקוחות מועדון הנוסע המתמיד של אל על ומחזיקי כרטיס האשראי  FLY CARDיוכלו לראשונה לממש נקודות שצברו,
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בשכירת רכב בחו"ל באמצעות שלמה  .SIXTההטבה תאפשר ללקוחות מועדון הנוסע המתמיד של אל על ,לקבל $100
הנחה בשכירת רכב בחו"ל דרך החברה תמורת  250נקודות טיסה ,בנוסף ל 17%-הנחה מהמחיר המלא.
מחזיקי כרטיס האשראי  ,FLY CARDשיבחרו שלא לממש את ההטבה ,יוכלו לצבור  15נקודות בגין כל השכרה .מימוש
ההטבה מתבצע על ידי הורדת שובר ההטבה באתר אל על ולאחר מכן הזנת קוד השובר בתהליך ההזמנה באתר
שלמה .SIXT
הנפקת ההטבה עד לתאריך  31.10.19ו/או עד גמר המלאי .מימוש ההטבה יתאפשר לשנתיים מיום ההנפקה.בועז יעקובי ,סמנכ"ל שיווק ומכירות בשלמה " :SIXTמדובר בבשורה אמיתית עבור לקוחות מועדון הנוסע המתמיד באל
על ,שכן זאת הפעם הראשונה בה ניתן לממש נקודות טיסה בשכירת רכב בחו"ל .בכך ,הנוסעים יוכלו לקבל הנחה
משמעותית בעלויות הנלוות לשכירת רכב בחו"ל ,וליהנות מסטנדרט השירות הבינלאומי שאנו מספקים כנציגי חברת
 SIXTהעולמית ,הכולל  4,500תחנות השכרה בכ 120-מדינות ברחבי העולם".
ליאור טנר ,מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד וכרטיס האשראי " :FLY CARDמתוך רצון להמשיך ולתת ערך ייחודי ובלעדי
ללקוחות מועדון הנוסע המתמיד ומחזיקי  ,FLY CARDאנו ממשיכים באסטרטגיה להרחבת ערוצי מימוש הנקודות של
לקוחותינו למגוון מוצרים מעולמות הטיסה כגון מלונות ,ביטוח נסיעות לחו"ל ועכשיו גם עבור שכירת רכב בחו"ל .כל
זאת ,על מנת לאפשר ללקוחותינו ליהנות מחוויית הטיסה המלאה והמשתלמת ביותר".
למועדון הנוסע המתמיד של אל על מעל  2מיליון חברים בישראל ובעולם .למועדון כרטיס האשראי FLY CARD
המעניק מגוון הטבות ייחודיות ,לרבות קצב צבירה מהיר יותר ותנאי מימוש טובים יותר .עד כה הצטרפו לFLY CARD-
יותר מ  330,000לקוחות.
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