Lietuva – Keleivinis automobilis
Bendroji informacija apie nuomą
Svarbūs dokumentai
Nuomininkas ir visi įgalioti vairuotojai privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Be to, priklausomai nuo šalies, kuri
išdavė vairuotojo pažymėjimą, taikomos šios sąlygos:
Vairuotojo pažymėjimas turi būti galiojantis ir išduotas:
- ES / EEB valstybės narės;
- Prie 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelių eismo prisijungusios šalys – jei dokumentas užrašytas lotyniškais
rašmenimis, priimamas be papildomų dokumentų, kitu atveju būtinas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas;
- Prie 1949 m. Ženevos konvencijos dėl kelių eismo prisijungusios šalys – būtinas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas.
Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas negalioja, jei kartu su juo nėra pateikiamas galiojantis nacionalinis vairuotojo
pažymėjimas.
Prie 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelių eismo prisijungusios šalys: Albanija, Armėnija, Azerbaidžanas, Bahamos,
Bahreinas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Centrinės Afrikos Respublika, Kosta Rika, Kuba, Kongo
Demokratinė Respublika, Makedonija (BJR), Gruzija, Gajana, Indonezija, Iranas, Izraelis, Dramblio Kaulo Krantas,
Kazachstanas, Kenija, Kuveitas, Kirgizija, Liberija, Meksika, Monakas, Moldova, Mongolija, Juodkalnija, Marokas,
Nigeris, Pakistanas, Peru, Filipinai, Rusija, San Marinas, Senegalas, Serbija, Seišeliai, Pietų Afrika, Tadžikija, Tunisas,
Turkmėnija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Urugvajus, Uzbekija ir Zimbabvė.
Prie 1949 m. Ženevos konvencijos dėl kelių eismo prisijungusios šalys: Alžyras, Argentina, Australija, Bangladešas,
Barbadosas, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Kambodža, Kanada, Čilė, Dominikos Respublika, Ekvadoras, Egiptas,
Fidžis, Gana, Gvatemala, Haitis, Indija, Jamaika, Japonija, Jordanija, Laosas, Libanas, Lesotas, Madagaskaras,
Malavis, Malaizija, Malis, Namibija, Naujoji Zelandija, Nigerija, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Pietų Korėjos
Respublika, Ruanda, Siera Leonė, Singapūras, Šri Lanka, Sirija, Tailandas, Togas, Trinidadas ir Tobagas, Turkija,
Uganda, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Venesuela.
Vairuotojai, kurių vairuotojo pažymėjimai yra išduoti nelotyniškomis raidėmis (arabų, kinų, japonų rašmenimis, kirilica ir
pan.), turi turėti tarptautinius vairuotojo pažymėjimus.
Automobilio paėmimo metu prašome pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Amžiaus apribojimai
Lietuvoje galioja šie minimalaus vairuotojo amžiaus ir vairavimo stažo reikalavimai:

Minimalus
amžius

Vairavimo stažo
reikalavimai

Kategorija

19

1 metų vairavimo
stažas
2 metų vairavimo
stažas
3 metų vairavimo
stažas

MCMR, ECMR, ECAR

21
23

CDMR, CLMR, IDMR, CDAR, CLAR, IDAR, CWMR,
IWMR, IWAR, FVMR, IFMR, CFAR, IFAR, FPAR
SDAR, PDAR, LDAR, LVAR, PFAR

Jaunesniems kaip 22 metų amžiaus vairuotojams taikomas papildomas mokestis.
Informacija apie įkainius
Bendroji informacija
Priimamos šios kreditinės kortelės: visos tarptautinės kreditinės kortelės, tokios kaip „American Express“,
„Eurocard/Mastercard“, „Visa“. Mes nepriimame išankstinio mokėjimo kortelių ar debetinių kortelių („Visa Electron“).
Nuomininkas turi būti nurodytos kreditinės kortelės savininkas.
Kortelė „SIXT CarExpress Service“ („Advantage Circle“) yra priimama tik kartu su galiojančia kreditine kortele.
SIXT taip pat priima „Airplus“ mokėjimą.
Atkreipkite dėmesį, kad mokant kreditine kortele gali būti reikalingas kreditinės kortelės PIN kodas.
Klientai privalo pateikti dvi kreditines korteles, norėdami išsinuomoti kurią nors iš šių automobilių grupių: SDAR, PDAR,
LDAR, LVAR, PFAR.
Atsiskaitant pasirinktu mokėjimo būdu, reikalaujamas mokėjimo užtikrinimas. Tikslus užstato dydis priklauso nuo
pasirinktos automobilio grupės ir yra nustatomas automobilio paėmimo metu.
Jei transporto priemonė nuomojama su aukščiausios klasės papildomu LDW draudimu bei padangų ir priekinio stiklo
draudimu (TG) – 100,00 EUR.
Jei transporto priemonė nuomojama su kitais LDW draudimo tipais, užstato dydis yra lygus perteklinei sumai.
Jei transporto priemonė nuomojama BE LDW draudimo (klientas yra atsakingas už visą automobilio vertę) – 3000,00
EUR, išskyrus SDAR, FDAR, FPAR, FVMR, PDAR, LDAR, LVAR, PFAR, XFAR, XDAR – 5000,00 EUR.
Speciali nuomos informacija, kai nuomojama, taikant išankstinio apmokėjimo įkainį
Išankstinio mokėjimo įkainiai – Mokėti dabar
Pasirinkus išankstinio mokėjimo įkainį, prieš nuomos pradžią nuo kreditinės kortelės bus nuskaičiuota visa apskaičiuota
nuomos suma (įskaitant užsakytą papildomą įrangą ir mokesčius). Vairuotojo duomenys ir mokėjimo būdas bus
patvirtinti rezervacijos metu ir negalės būti keičiami. Patvirtinta kreditinė kortelė turi būti galiojanti ir pateikiama paimant
automobilį. Visi papildomi mokesčiai, susidarę automobilio nuomos metu, bus nuskaičiuoti nuo šios kreditinės kortelės.
Jeigu išnuomotas automobilis nepaimamas, paimamas vėliau arba grąžinamas anksčiau, pinigai negrąžinami.

Užsakymo keitimas
Užsakymą galima pakeisti, iki nuomos laiko likus bent 48 valandoms (jeigu yra automobilių) ir sumokant 20,00 eurų
keitimo mokestį. Jokie už nuomą jau sumokėti pinigai nebus grąžinti; nebus grąžintas ir joks susidaręs skirtumas, jei dėl
keitimo naujos nuomos išlaidos yra mažesnės.
Atšaukimas
Užsakymą galima atšaukti prieš nuomos pradžią. Atšaukus už nuomą sumokėti pinigai bus grąžinti, atimant atšaukimo
mokestį. Atšaukimo mokestis bus lygus nuomos mokesčiui (įskaitant papildomą įrangą ir mokesčius) daugiausiai už 3
nuomos dienas. Atšaukti galima internetu arba raštu, pranešimą reikia adresuoti: SIXT LIETUVA pagrindinis biuras, UAB
„Transporent“, Sodų g. 14, Vilnius, LT-01313. Faksas +370 52133220, el. paštas rent@sixt.lt.
Neatvykimas
Jeigu išnuomotas automobilis nepaimamas arba nepaimamas sutartu laiku, visas sumokėtas nuomos mokestis
negrąžinamas.
Apsaugos sąlygos
Civilinės atsakomybės draudimas (TI)
Nuomojamo automobilio Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo maksimali suma yra 5000000,00 eurų asmeniui ir
1000000,00 eurų turtui. Nuomininkas atsako iki maksimalios atsakomybės sumos už nuomininko sukeltas avarijas,
statant automobilį padarytą žalą, trečiųjų asmenų įvykdytą vagystę ar padarytą žalą.
Draudimas netaikomas, jeigu automobilis naudojamas pavojingoms prekėms vežti. Visa draudimo suma kaip nuomos
sutarties dalis negalioja, jeigu automobilį vairuoja neįgaliotas asmuo arba vairuotojas neturi reikiamo vairuotojo
pažymėjimo įvykio, dėl kurio pateikiamas ieškinys, metu.
Draudimas netaikomas, jeigu automobilis vairuojamas draudžiamose vietose arba bekele.
Automobilio draudimas (LDW)
Automobilio draudimas (įskaitant draudimą nuo vagystės) iš dalies atleidžia nuomininką nuo atsakomybės už
išsinuomotam automobiliui padarytą žalą, taip pat vagystės atveju.
Jei pasirenkamas automobilio draudimas (įskaitant draudimą nuo vagystės), nuomininko maksimali atsakomybė
(franšizė) yra:
550,00 EUR (MCMR, ECMR, CDMR, CLMR, IDMR, ECAR, CDAR, CLAR, IDAR, CWMR, IWMR, IWAR, IFMR, CFAR,
IFAR)
950,00 EUR (SDAR, LDAR, PDAR, FVMR, PFAR, FPAR, LVAR)
Jei automobilio draudimas (įskaitant draudimą nuo vagystės) nepasirenkamas, nuomininkas yra atsakingas už visą
automobilio vertę.
Išskyrus draudimą už žalą, padarytą padangoms ir langams.
Papildomas automobilio draudimas (papildomas LDW draudimas)
Jeigu automobilio draudimas (LDW) jau įtrauktas į įkainius, nuomininkas gali pasirinkti papildomą draudimą (papildomą
LDW draudimą), kad sumažintų maksimalios atsakomybės (franšizės) dalį.
Jei pasirenkamas papildomas automobilio draudimas (papildomas LDW draudimas), klientas atsako tik šiomis
sumomis:
350,00 EUR (MCMR, ECMR, CDMR, CLMR, IDMR, ECAR, CDAR, CLAR, IDAR, CWMR, IWMR, IWAR, IFMR, CFAR,
IFAR)
550,00 EUR (SDAR, LDAR, PDAR, FVMR, PFAR, FPAR, LVAR)
Aukščiausios klasės papildomas automobilio draudimas (Super Top Cover LDW draudimas)
Jeigu automobilio draudimas (LDW) jau įtrauktas į įkainius, nuomininkas gali pasirinkti aukščiausios klasės papildomą
draudimą (papildomą LDW draudimą), kad pašalintų maksimalios atsakomybės (franšizės) dalį.
Jei pasirenkamas ypatingas papildomas automobilio draudimas (papildomas LDW draudimas), klientas atsako tik šiomis
sumomis: 0,00 EUR
Padangų ir stiklų draudimas (TG)
Padangų ir stiklų draudimas užtikrina draudimo apsaugą nuo žalos, padarytos padangoms ir priekiniam stiklui, taikant
0,00 EUR mokestį.
Jeigu nepasirenkamas šis draudimas, klientas turės prisiimti atsakomybę už visą padarytą žalą.
Pagalba kelyje (BC)
Pagalba kelyje yra jūsų nuomos metu galiojantis išplėstinis gedimų draudimas, kuris saugo jus Baltijos šalyse (Latvijoje,
Lietuvoje ir Estijoje) nuo didelių aptarnavimo ir taisymo mokesčių, dėl jūsų kaltės įvykus šiems įvykiams:
Transporto signalizacijos išjungimas, rakto užrakinimas transporto priemonėje, variklio užvedimas išsikrovus
akumuliatoriui, dėl kuro trūkumo įvykęs gedimas (kuro kaina neįskaičiuota), sugadintos padangos pakeitimas ar
taisymas (padangos kaina neįskaičiuota, taikomas stiklo ir padangų draudimas), užklimpimas.
Visos paslaugos užsakomos kreipiantis tiesiogiai į SIXT visą parą teikiamą pagalbą kelyje. Jie nustato, kokio pobūdžio ir
apimties paslaugų klientui reikia, kad jis išliktų mobilus. Jei nuomojama transporto priemonė pažeidžiama tokiu būdu,
kurio nedengia SIXT pagalbos kelyje draudimas, už tokią žalą atsakingas nuomininkas.
Jei klientas nepriima pagalbos kelyje, kiekvienu atveju mokamas aptarnavimo mokestis.
(Pagalba kelyje – BC)
Nuoma, išvykstant už Lietuvos ribų, ir teritorinės ribos
Mokestis už naudojimąsi užsienyje
Teritorinėms riboms apibūdinti šalys dalijamos į tris skirtingas zonas.
Į 1 zoną galima išvykti nemokamai ir be papildomo SIXT leidimo.
Vykstant į 2 ir 3 zonas, mokamas mokestis, dėl kurio reikia kreiptis el. paštu rent@sixt.lt.
Griežtai draudžiama įvažiuoti į Kaliningradą, Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą.
1 zona: Estija, Latvija ir Lenkija. Įvažiavimas nemokamas, nereikalingas papildomas patvirtinimas.

2 zona: Andora, Austrija, Belgija, Bulgarija, Bosnija ir Hercegovina, Čekijos Respublika, Danija, Suomija, Prancūzija,
Graikija, Kroatija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Makedonija, Monakas, Juodkalnija, Nyderlandai,
Norvegija, Portugalija, Rumunija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Vengrija,
Vokietija ir Vatikanas. Taikomas 100 EUR mokestis, reikia gauti papildomą leidimą.
3 zona: Airija ir Jungtinė Karalystė. Taikomas 150 EUR mokestis, reikia gauti papildomą leidimą.
Jei transporto priemonė naudojama už sutartos teritorijos ribų, SIXT turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį be jokių
sankcijų nuomininko vardu.
Sutarties sąlygos ir nuostatos, susijusios su asmenine atsakomybe, draudimu, technine pagalba, žalos prevencija ir (ar)
transporto priemonės pakeitimu, negalioja, jei transporto priemone naudojamasi kitose teritorijose, nei numatyta
sutartyje ir (ar) draudimo sąlygose.
Nuomininkas turi patvirtinti, kad buvo įspėtas, jog tokiais atvejais taikomas papildomas transporto priemonės draudimo,
techninės pagalbos, žalos prevencijos ir (ar) transporto priemonės keitimo mokestis.
Papildoma įranga
Papildoma įranga užsakoma be įsipareigojimų, atsižvelgiant į tai, ar jos turima.
Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. žieminės padangos numatytos visoms automobilių grupėms.
Nuoma į vieną pusę
Nuomai į vieną pusę tarp SIXT nuomos punktų Vilniuje netaikomas papildomas mokestis.
Tarptautinė nuoma į vieną pusę yra galima į šias šalis:
Latviją, Estiją.
Atskirai galima užsakyti nuomą į vieną pusę ir į kitas šalis.
Susisiekite su vietiniu SIXT nuomos punktu telefonu.
Navigacinė sistema
Navigacinę sistemą galite užsisakyti už papildomą mokestį.
Papildomas vairuotojas
Mokestis imamas už papildomą vairuotoją, kurio duomenys yra pateikiami nuomos sutartyje tik jei papildomas
vairuotojas pateikia galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
Kėdutė kūdikiui ar vaikui
Kėdutę kūdikiui, kėdutę vaikui ar paaukštintą sėdynę galite užsisakyti už papildomą mokestį.
Transporto priemonės kuro papildymas
Visi automobiliai pateikiami ir turi būti grąžinti SIXT su pilnu kuro baku. Priešingu atveju už kuro papildymą taikomas
degalų papildymo mokestis ir tuo metu galiojančios litro benzino ar dyzelino kainos.
Jei pageidaujama, automobilis gali būti užpildomas kuru pagal tuo metu esančias sąlygas, sugrąžinus jį į nuomos
punktą.
Arba, išsinuomodami automobilį, galite įsigyti pilną degalų baką konkurencinga, palyginti su vietinėmis degalinėmis,
kaina ir grąžinti automobilį tuščiu baku. Už nepanaudotus degalus jokia kompensacija nemokama.
Pristatymas ir paėmimas
Automobilio pristatymo / paėmimo paslauga yra užsakoma. Prašome susisiekti su vietiniu nuomos punktu.
„Bluetooth“ technologija
Bluetooth“ technologiją galite užsisakyti už papildomą mokestį.
Kiti mokesčiai
Papildomas vietos mokestis
Už automobilio nuomą oro uoste ar traukinių stotyse taikomas papildomas vietos mokestis.
Paslaugos ne darbo metu
Pasirinktuose punktuose galimas aptarnavimas ne darbo metu. Už tokių paslaugų teikimą taikomas papildomas
mokestis.
Baudų administravimo mokestis
Jeigu automobilio nuomos metu nuomininkui skiriama bauda už eismo įvykį ir (ar) netinkamą automobilio parkavimą,
nuomininkui taikomas administravimo mokestis pateikiant pirmą pranešimą.
Nuomininkas yra atsakingas už visų baudų už eismo įvykį ir (ar) netinkamą statymą, paskirtų automobilio nuomos metu,
sumokėjimą.
Kvapo panaikinimo mokestis
Visuose SIXT LIETUVA automobiliuose yra nerūkoma. Visuose SIXT LIETUVA automobiliuose yra nerūkoma. Jeigu
automobilį reikės papildomai valyti (naikinti kvapą) dėl rūkymo, į sąskaitą bus įrašytas papildomas mokestis.
Visi įkainiai nurodyti su PVM (jei reikia mokėti PVM).
Verslo klientams, pasirašiusiems individualias sutartis, gali būti taikomos kitos kainos ir taisyklės.

