
Lengvieji automobiliai 

Lietuva 
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 toliau nurodytos sąlygos. 
Vairuotojo pažymėjimas turi būti galiojantis ir išduotas: 
- ES / EEB valstybės narės; 
- prie 1968 m. Vienos kelių eismo konvencijos prisijungusios šalies – jeigu dokumentas užrašytas lotyniškais rašmenimis, priimamas 
be papildomų dokumentų, kitu atveju būtinas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas; 
- prie 1949 m. Ženevos kelių eismo konvencijos prisijungusios šalies – būtinas  tarptautinis vairuotojo pažymėjimas. Tarptautinis 
vairuotojo pažymėjimas negalioja, jei kartu su juo nėra pateikiamas galiojantis nacionalinis vairuotojo pažymėjimas. 
Prie 1968 m. Vienos kelių eismo konvencijos 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 kelių eismo konvencijos 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 ne lotyniškomis raidėmis (arabų, japonų rašmenimis, kirilica ir pan.), turi turėti 
tarptautinius vairuotojo pažymėjimus. 
Automobilio paėmimo metu prašome pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir asmens tapatybės kortelę arba pasą. 
 
Speciali nuomos informacija, kai nuomojama, taikant išankstinio apmokėjimo įkainį 
Užsakymo keitimas 
Užsakymą galima pakeisti, iki nuomos laiko likus bent 48 valandoms (jeigu yra automobilių) ir sumokant 20,00 EUR keitimo mokestį. 
Už nuomą jau sumokėti pinigai nebus grąžinti, taip pat nebus grąžintas ir joks susidaręs skirtumas, jeigu dėl keitimo naujos nuomos 
išlaidos yra mažesnės. 
Atšaukimas 
Užsakymą galima atšaukti prieš nuomos pradžią. Atšaukus užsakymą, už nuomą sumokėti pinigai bus grąžinti, atimant atšaukimo 
mokestį. Atšaukimo mokestis bus lygus daugiausiai 3 nuomos parų nuomos mokesčiui (įskaitant papildomą įrangą ir mokesčius). 
Atšaukti galima internetu arba raštu adresu: SIXT LIETUVA pagrindinis biuras, UAB Transporent, Konstitucijos pr. 18, LT-09308 
Vilnius, el. paštas rent@sixt.lt. 
Neatvykimas 
Jeigu išnuomotas automobilis nepaimamas arba nepaimamas sutartu laiku, visas sumokėtas nuomos mokestis negrąžinamas. 
 
Amžiaus apribojimai 
Lietuvoje galioja šie minimalaus vairuotojo amžiaus ir vairavimo stažo reikalavimai: 

 
Minimalus amžius 

 
Vairavimo stažo reikalavimai 

 
Kategorija 

 
19 

 
1 metų vairavimo stažas 

 
  ECMR, ECAR, CFAR, MCAR 

 
21 

 
2 metų vairavimo stažas 

CDMR, CDAR, CPAR, CSAR, CFAH, CLAR, CWMR, 
CWAR, IDAR, IWAR, IFAR, ILAE, FVMR, FVAR, CLAH, 
EDAE, CXAR, IXAR 

 
23 

 
3 metų vairavimo stažas 

 

SDAR, SFAR, PDAR, FPAR, LDAR, LVAR, PFAR, PCAR, 
LFAR, XFAR, XDAR, LFAE, LFAH, PDAH 

Jauno vairuotojo amžiaus 10 EUR per dieną mokestis taikomas jaunesniems nei 21 metų asmenims. 
 
Atsiskaitymo sąlygos 
Lankstus įkainis (Flexi) 
Priimamos visos tarptautiniu mastu pripažintų kredito kortelių bendrovių („Visa“, „Mastercard“, „American Express“, „Diners Club“, 
„Discover”, JCB), „Airplus“, ,,Amex BTA/iBTA“ kredito ir debeto kortelės. Nepriimamos visos išankstinio mokėjimo kortelės ir grynieji 
pinigai. 
Nuomininkas turi būti nurodytos mokėjimo kortelės savininkas. 
Kortelė „SIXT Car Express Service“ („Advantage Circle“) yra priimama tik kartu su galiojančia mokėjimo kortele. 
Atkreipkite dėmesį, kad mokant mokėjimo kortele gali būti reikalingas kortelės PIN kodas. 
Klientai privalo pateikti dvi mokėjimo korteles, norėdami išsinuomoti toliau nurodytų grupių automobilį: SDAR, PDAR, PFAR, PDAH, 
LFAH, LFAR, LFAE, LDAR, LVAR, PCAR, SFAR, XFAR, XDAR. 
 
Speciali nuomos informacija, kai nuomojama, taikant išankstinio apmokėjimo įkainį 
Išankstinio apmokėjimo įkainis – mokama iškart 
Priimamos visos tarptautiniu mastu pripažintų kredito kortelių bendrovių („Visa“, „Mastercard“, „American Express“, „Diners Club“, 
„Discover”, JCB), „Airplus“, ,,Amex BTA/iBTA“ kredito ir debeto kortelės. Nepriimamos visos išankstinio mokėjimo kortelės ir grynieji 
pinigai. 
Kai užsakymas atliekamas taikant išankstinio apmokėjimo įkainį, mokėjimas bus nuskaičiuotas prieš nuomos pradžią kartu su visa 
nuomos kaina (įskaitant užsakytus priedus ir mokesčius). Vairuotojas ir mokėjimo būdas galutinai patvirtinami užsakymo metu ir negali 
būti keičiami. Patvirtinta galiojanti mokėjimo kortelė turi būti pateikta atsiimant automobilį. Visos papildomos išlaidos, atsirandančios 
automobilio nuomos metu, bus nuskaičiuotos nuo šios mokėjimo kortelės. 
Pinigai negrąžinami, jeigu automobilis nepaimamas, paimamas vėliau arba grąžinamas anksčiau. 
 
Bendroji informacija 

mailto:rent@sixt.lt


Pasirinktam mokėjimo būdui kaip užtikrinimas reikalaujamas išankstinis patvirtinimas. Tikslus užstato dydis nustatomas automobilio 
paėmimo metu, nes ši suma priklauso nuo pasirinkto automobilio. 

 
 
                                                            Automobilio grupė 

 
Užstato dydis EUR 

 

ECMR, ECAR, CFAR, MCAR, CDMR, CDAR, CPAR, CSAR, CFAH, CLAR, 
CWMR, CWAR, IDAR, IWAR, IFAR, ILAE, FVMR, FVAR, CLAH, EDAH, CXAR, IXAR 

 

200.00 

 

SDAR, SFAR, PDAR, FPAR, LDAR, LVAR, PFAR, PCAR, LFAR, LFAE, PDAH, LDAH 
 

500.00 

 

XFAR, XDAR 
 

900.00 

 

Atkreipkite dėmesį, kad mokant mokėjimo kortele gali būti reikalingas kortelės PIN kodas. 
 
Bendrosios draudimo sąlygos 
Civilinės atsakomybės draudimas (TI) 
Nuomojamo automobilio Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo didžiausia suma yra 5 000 000 EUR asmeniui ir 1 000 000 
EUR turtui. Nuomininkas atsako neviršydamas didžiausios atsakomybės sumos už nuomininko sukeltas avarijas, statant automobilį 
padarytą žalą, vagystę ar nenustatytų trečiųjų asmenų 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 negalioja, jeigu automobilis vairuojamas draudžiamose vietose arba bekele. 
 
Atleidimas nuo žalos atlyginimo (LDW) 
Atleidimas nuo žalos atlyginimo (įskaitant apsaugą nuo vagystės) iš dalies panaikina vairuotojo atsakomybę už automobiliui padarytą 
žalą, taip pat vagystės atveju. 
Jeigu pasirenkamas Atleidimas nuo žalos atlyginimo (įskaitant apsaugą nuo vagystės), nuomininkui taikomos tik šios išskaitos: 
850 EUR – M***, E***, C***, I***, FV**; 
1150 EUR – FD**, S***, P***, LD**, LF**, FP**. 
1450 EUR - X***, LV**. 
Jeigu Atleidimas nuo žalos atlyginimo (įskaitant apsaugą nuo vagystės) nepasirenkamas, nuomininkas yra atsakingas už visą 
automobilio vertę. 
Apsauga netaikoma žalai, padarytai padangoms ir priekiniam stiklui. 
 
Papildoma apsauga (Top Cover LDW) 
Jeigu Atleidimas nuo žalos atlyginimo (LDW) jau yra įtrauktas į įkainius, nuomininkas gali pasirinkti papildomą apsaugą (Top Cover 
LDW), kad sumažintų neatšaukiamą atsakomybės dalį. 
Jeigu pasirenkama papildoma apsauga (Top Cover LDW), nuomininkui taikomos tik šios išskaitos: 
425 EUR – M***, E***, C***, I***, FV**; 
575 EUR – FD**, S***, P***, LD**, LF**, FP**. 
725 EUR - X***, LV**. 
Apsauga netaikoma žalai, padarytai padangoms ir priekiniam stiklui. 
 
Aukščiausios klasės papildoma apsauga (Super Top Cover LDW) 
Jeigu papildoma apsauga (Top Cover LDW) jau yra įtraukta į įkainius, nuomininkas gali pasirinkti aukščiausios klasės papildomą 
apsaugą (Super Top Cover LDW), kad sumažintų neatšaukiamą atsakomybės dalį. 
Jeigu pasirenkama aukščiausios klasės papildoma apsauga (Super Top Cover LDW), nuomininkui taikoma tik ši išskaita: 0,00 EUR. 
Apsauga netaikoma žalai, padarytai padangoms ir priekiniam stiklui. 
 
Padangų ir stiklų apsauga nuo žalos (TG) 
Padangų ir stiklų apsauga užtikrina apsaugą nuo žalos, padarytos padangoms ir priekiniam stiklui, taikant 0,00 EUR išskaitą. 
Jeigu padangų ir stiklų apsauga (TG) nepasirenkama, nuomininkas turės prisiimti atsakomybę už visą žalą. 
 
Pagalba kelyje (BC) 
Pagalba kelyje – tai papildoma paslauga teikiama Baltijos šalyse (Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje) ir teikiama šiais atvejais: 
atidarymas, jeigu rakteliai palikti automobilyje, pagalba užvedant automobilį nusėdus akumuliatoriui, degalų papildymas, jeigu 
automobilis sustojo dėl jų trūkumo (kuro išlaidos neįskaičiuotos), elektromobilio baterijos pakrovimas (įkrovimo išlaidos neįskaičiuotos), 
pažeistos padangos keitimas ar remontas (neįskaičiuota padangų kaina), pagalba sustojus kelyje dėl automobilio gedimo. 
Visos paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. 
Nuomininkas gali įsigyti Pagalbą kelyje už 3,00 EUR per parą bet mokėdamas ne daugiau kaip 42,00 EUR per nuomą. 
Nepasirinkus Pagalbos kelyje (BC) ir apgadinus automobilį ir kviečiant pagalbą Nuomininkui yra taikomas 150 EUR aptarnavimo 
mokestis už kiekvieną atvejį. 
 
Nuoma, išvykstant už Lietuvos ribų, ir teritorinės ribos 
Mokestis už naudojimąsi užsienyje 
Teritorinėms riboms apibūdinti šalys dalijamos į keturias skirtingas zonas. Į Estija, Latvija ir Lenkija įvažiavimas nemokamas, 
nereikalingas papildomas patvirtinimas; 
“1 zona” – pirmiau minėtos šalys, taip pat Suomijos teritorija – 150 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų);  
“2 zona” – 1 zona ir Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Olandija, Liuksemburgas, Slovakija, Švedija, Vengrija, Vokietija - 250.00 EUR už 
nuomą;  
“3 zona” – 2 zona ir Bulgarija, Bosnija ir Hercegovina, Prancūzija, Kroatija, Italija, Lichtenšteinas, Norvegija, Rumunija, San Marinas, 
Slovėnija, Šveicarija- 350.00 EUR už nuomą; 



“4 zona” – 3 zona ir Andora, Graikija, Monakas, Portugalija, Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Ispanija - 500.00 EUR už nuomą;  
Sienos kirtimas ir automobilio naudojimas Rusijoje (taip pat ir Kaliningrade), Baltarusijoje, Moldavijoje, Ukrainoje, Albanijoje, 
Maltoje, Turkijoje, Airijoje, Jungtinėje karalystėje ir bet kurioje kitoje šalyje yra griežtai draudžiamas. Jei automobilis yra 
naudojamas už Sutartyje nurodytos teritorijos ribų, SIXT turi teisę nedelsdami nutraukti Sutartį be jokių sankcijų Nuomininku i. 
Nuomininkas patvirtina, kad buvo įspėtas, jog Sutarties sąlygos, susijusios su asmenine atsakomybe, draudimu, technine pagalba, 
žalos prevencija ir (arba) pakaitiniu automobiliu, negalios, jei automobilis bus naudojamas už Sutartyje ir (arba) draudimo pažymėjime 
nurodytų teritorijų ribų. Tokiu atveju, automobilio draudimas, techninė pagalba, žalos prevencija ir (arba) pakaitinis automobilis bus 
prieinami tik už papildomą mokestį. 
 
Priedai 
Priedai užsakomi be įsipareigojimų ir priklausomai nuo to, ar jų yra. 
Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. žieminių padangų turime visoms automobilių grupėms. 
 
Nuoma į vieną pusę 
Nuomai į vieną pusę tarp SIXT nuomos punktų Lietuvoje taikomas papildomas mokestis nuo 0 iki 160 EUR. Prašome susisiekti su 
vietiniu nuomos punktu. 
Tarptautinė nuoma į vieną pusę yra galima į šias šalis (One-Way = OW): 
 

 

    Ryga (Latvija),Talinas, Tartu (Estija) 

 
130.00–180,00 EUR 

 

    Suomija, Lenkija 
 

 
968,00 EUR 

 
    Vokietija, Švedija, Austrija, Čekija, Slovakija, Vengrija 

 

 
1210,00 EUR 

 

    Šveicarija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Slovėnija, Kroatija, Norvegija, Danija 

 

1573,00 EUR 

 
    Prancūzija, Italija, Monakas, Rumunija, Bulgarija 

 

 

2178,00 EUR 

 
    Ispanija, Portugalija, Graikija 

 

 
           3025,00 EUR 

 

Navigacijos sistema 
Navigacijos sistemas galima įsigyti už papildomą mokestį. 
 
Papildomas vairuotojas 
Už papildomą vairuotoją imamas 4,01 EUR per dieną mokestis, kurio duomenys pažymimi nuomos sutartyje tik tuo atveju, jeigu 
papildomas vairuotojas pateikia galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 
 
Kūdikių ir vaikų kėdutės 

Kūdikių, vaikų kėdutes ir paaukštintas sėdynes galima įsigyti už papildomą mokestį. 
 

Mokestis už kuro papildymą ar baterijos įkrovimą 
Visi automobiliai pateikiami ir turi būti grąžinti SIXT su pilnu kuro baku. Priešingu atveju už kuro papildymą taikomas degalų papildymo 
mokestis 1 l – 4 EUR (keturi eurai). 
Jeigu pageidaujama, grąžinus automobilį, jis bus papildytas degalais pagal tuo metu esamas sąlygas. 
Išsinuomodami automobilį, galite nusipirkti pilną baką degalų už kainą, kuri yra konkurencinga vietinių degalinių kainoms, ir grąžinti 
automobilį tuščiu baku. Už nepanaudotus degalus kompensacija nemokama. 
Elektromobiliai pateikiami su įkrauta bateriją iki 80 % ir turi būti grąžinti su tokiu pačiu baterijos įkrovos lygiu. Priešingu atveju taikomas 
mokestis už baterijos įkrovimą, kuris yra 1 (vienas) euras už vieną kWh. Jeigu grąžinamas su mažesne nei 20% baterijos įkrova, 
turi sumokėti papildomą 200 EUR (du šimtai eurų) baudą. 
Nuomininkas gali įsigyti baterijos įkrovimo paslaugą ir grąžinti elektromobilį su 20% baterijos įkrova. Už nepanaudotus kWh 
kompensacija nemokama. 
 

Pristatymas ir paėmimas 
Automobilio pristatymo / paėmimo paslauga  (Delivery = DL; Collection = CO) yra užsakoma. Prašome susisiekti su vietiniu nuomos 
punktu. 
 
„Bluetooth“ jungtis 
„Bluetooth“ jungtimi galima naudotis už papildomą mokestį. 
 
Papildoma įranga
 Papildoma įranga EUR/ dieną EUR/ mėn. 

 

 

Automobilio kėdutė, skirta kūdikiui (0-13 kg) 

 

9,00 

 

126,00 

 

 

Automobilio kėdutė, skirta vaikui (9-18 kg) 

 

9,00 

 

126,00 



 

 

 

Paaukštinta vaiko sėdynė 

 

9,00 

 

126,00 

 

Navigacija GPS 

 

9,00 

 

90,00 

 
 
Kiti mokesčiai 

Išskirtinės vietos mokestis 
Papildomas 8 % bazinės nuomos mokestis (T&M) taikomas už automobilio nuomą oro uoste ar traukinių stotyse. 
 
Nuoma ne darbo valandomis 
Paslaugos ne darbo valandomis teikiamos pasirinktuose punktuose. Šiuo atveju už paslaugų teikimą taikomas papildomas iki 40,00 
EUR mokestis. 
 
Baudų ir mokesčių administravimo mokestis 
Jeigu automobilio nuomos metu nuomininkui skiriama bauda už eismo įvykį ir (ar) netinkamą automobilio statymą, nuomininkui už 
kiekvieną baudą taikomas 25 EUR administravimo mokestis pateikiant kartu su pirmu pranešimu dėl atsiskaitymo. 
Nuomininkas yra atsakingas už visų baudų, paskirtų už eismo įvykius ir (ar) netinkamą automobilio statymą automobilio nuomos 
metu, sumokėjimą. 
 
Kvapo panaikinimo mokestis 
Visuose SIXT LIETUVA automobiliuose yra nerūkoma. Jeigu automobilį reikės papildomai valyti (naikinti kvapą) dėl rūkymo, į sąskaitą 
bus įrašytas papildomas 250 EUR mokestis. 
 
Grąžindamas automobilį, nuomininkas neturi palikti automobilyje jokių didelių gabaritų ar toksinių šiukšlių (pvz., pakuočių).  
 
Visi įkainiai nurodyti su mokesčiais / PVM (jeigu reikia mokėti PVM). 

Verslo klientams, pasirašiusiems individualias sutartis, gali būti taikomos kitos kainos ir taisyklės. 



Lietuva. Krovininiai - komerciniai automobiliai 

Lietuva 
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 toliau nurodytos sąlygos. 
Vairuotojo pažymėjimas turi būti galiojantis ir išduotas: 
- ES / EEB valstybės narės; 
- prie 1968 m. Vienos kelių eismo konvencijos prisijungusios šalies – jeigu dokumentas užrašytas lotyniškais rašmenimis, priimamas 
be papildomų dokumentų, kitu atveju būtinas tarptautinis vairuotojo pažymėjimas; 
- prie 1949 m. Ženevos kelių eismo konvencijos prisijungusios šalies – būtinas  tarptautinis vairuotojo pažymėjimas. Tarptautinis 
vairuotojo pažymėjimas negalioja, jei kartu su juo nėra pateikiamas galiojantis nacionalinis vairuotojo pažymėjimas. 
Prie 1968 m. Vienos kelių eismo konvencijos 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 kelių eismo konvencijos 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 ne lotyniškomis raidėmis (arabų, japonų rašmenimis, kirilica ir pan.), turi turėti 
tarptautinius vairuotojo pažymėjimus. 
Automobilio paėmimo metu prašome pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir asmens tapatybės kortelę arba pasą. 
 
Speciali nuomos informacija, kai nuomojama, taikant išankstinio apmokėjimo įkainį 
Užsakymo keitimas 
Užsakymą galima pakeisti, iki nuomos laiko likus bent 48 valandoms (jeigu yra automobilių) ir sumokant 20,00 EUR keitimo mokestį. 
Už nuomą jau sumokėti pinigai nebus grąžinti, taip pat nebus grąžintas ir joks susidaręs skirtumas, jeigu dėl keitimo naujos nuomos 
išlaidos yra mažesnės. 
Atšaukimas 
Užsakymą galima atšaukti prieš nuomos pradžią. Atšaukus užsakymą, už nuomą sumokėti pinigai bus grąžinti, atimant atšaukimo 
mokestį. Atšaukimo mokestis bus lygus daugiausiai 3 nuomos parų nuomos mokesčiui (įskaitant papildomą įrangą ir mokesčius). 
Atšaukti galima internetu arba raštu adresu: SIXT LIETUVA pagrindinis biuras, UAB Transporent, Konstitucijos pr. 18, LT-09308 
Vilnius, el. paštas rent@sixt.lt. 
Neatvykimas 
Jeigu išnuomotas automobilis nepaimamas arba nepaimamas sutartu laiku, visas sumokėtas nuomos mokestis negrąžinamas. 
 
Amžiaus apribojimai 
Lietuvoje galioja šie minimalaus vairuotojo amžiaus ir vairavimo stažo reikalavimai: 

 
Minimalus amžius 

 
Vairavimo stažo reikalavimai 

 
Kategorija 

 
19 

 
1 metų vairavimo stažas 

 
A 

 
21 

 
2 metų vairavimo stažas 

 
B, S 

Jauno vairuotojo amžiaus 10 EUR per dieną mokestis taikomas jaunesniems nei 21 metų asmenims. 
 
Atsiskaitymo sąlygos 
Lankstus įkainis (Flexi) 
Priimamos visos tarptautiniu mastu pripažintų kredito kortelių bendrovių („Visa“, „Mastercard“, „American Express“, „Diners Club“, 
„Discover”, JCB), „Airplus“, ,,Amex BTA/iBTA“ kredito ir debeto kortelės. Nepriimamos visos išankstinio mokėjimo kortelės ir grynieji 
pinigai. Nuomininkas turi būti nurodytos mokėjimo kortelės savininkas. 
Kortelė „SIXT Car Express Service“ („Advantage Circle“) yra priimama tik kartu su galiojančia mokėjimo kortele. 
Atkreipkite dėmesį, kad mokant mokėjimo kortele gali būti reikalingas kortelės PIN kodas. 
 
Speciali nuomos informacija, kai nuomojama, taikant išankstinio apmokėjimo įkainį 
Išankstinio apmokėjimo įkainis – mokama iškart 
Priimamos visos tarptautiniu mastu pripažintų kredito kortelių bendrovių („Visa“, „Mastercard“, „American Express“, „Diners Club“, 
„Discover”, JCB), „Airplus“, ,,Amex BTA/iBTA“ kredito ir debeto kortelės. Nepriimamos visos išankstinio mokėjimo kortelės ir grynieji 
pinigai. 
Kai užsakymas atliekamas taikant išankstinio apmokėjimo įkainį, mokėjimas bus nuskaičiuotas prieš nuomos pradžią kartu su visa 
nuomos kaina (įskaitant užsakytus priedus ir mokesčius). Vairuotojas ir mokėjimo būdas galutinai patvirtinami užsakymo metu ir negali 
būti keičiami. Patvirtinta galiojanti mokėjimo kortelė turi būti pateikta atsiimant automobilį. Visos papildomos išlaidos, atsirandančios 
automobilio nuomos metu, bus nuskaičiuotos nuo šios mokėjimo kortelės. 
Pinigai negrąžinami, jeigu automobilis nepaimamas, paimamas vėliau arba grąžinamas anksčiau. 
 
Bendroji informacija 
Pasirinktam mokėjimo būdui kaip užtikrinimas reikalaujamas išankstinis patvirtinimas. Tikslus užstato dydis nustatomas automobilio 
paėmimo metu, nes ši suma priklauso nuo pasirinkto automobilio. 
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                                                            Automobilio grupė 

 
Užstato dydis EUR 

 

A, B S 
 

200,00 

 

Atkreipkite dėmesį, kad mokant mokėjimo kortele gali būti reikalingas kortelės PIN kodas. 
 
Bendrosios draudimo sąlygos 
Civilinės atsakomybės draudimas (TI) 
Nuomojamo automobilio Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo didžiausia suma yra 5 000 000 EUR asmeniui ir 1 000 000 
EUR turtui. Nuomininkas atsako neviršydamas didžiausios atsakomybės sumos už nuomininko sukeltas avarijas, statant automobilį 
padarytą žalą, vagystę ar nenustatytų trečiųjų asmenų 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 negalioja, jeigu automobilis vairuojamas draudžiamose vietose arba bekele. 
 
Atleidimas nuo žalos atlyginimo (LDW) 
Atleidimas nuo žalos atlyginimo (įskaitant apsaugą nuo vagystės) iš dalies panaikina vairuotojo atsakomybę už automobiliui padarytą 
žalą, taip pat vagystės atveju. 
Jeigu pasirenkamas Atleidimas nuo žalos atlyginimo (įskaitant apsaugą nuo vagystės), nuomininkui taikomos tik šios išskaitos: 
850 EUR (A, B, S). 
Jeigu Atleidimas nuo žalos atlyginimo (įskaitant apsaugą nuo vagystės) nepasirenkamas, nuomininkas yra atsakingas už visą 
automobilio vertę. 
Apsauga netaikoma žalai, padarytai padangoms ir priekiniam stiklui. 
 
Papildoma apsauga (Top Cover LDW) 
Jeigu Atleidimas nuo žalos atlyginimo (LDW) jau yra įtrauktas į įkainius, nuomininkas gali pasirinkti papildomą apsaugą (Top Cover 
LDW), kad sumažintų neatšaukiamą atsakomybės dalį. 
Jeigu pasirenkama papildoma apsauga (Top Cover LDW), nuomininkui taikomos tik šios išskaitos: 550 EUR (A, B, S). 
Apsauga netaikoma žalai, padarytai padangoms ir priekiniam stiklui. 
 
Aukščiausios klasės papildoma apsauga (Super Top Cover LDW) 
Jeigu papildoma apsauga (Top Cover LDW) jau yra įtraukta į įkainius, nuomininkas gali pasirinkti aukščiausios klasės papildomą 
apsaugą (Super Top Cover LDW), kad sumažintų neatšaukiamą atsakomybės dalį. 
Jeigu pasirenkama aukščiausios klasės papildoma apsauga (Super Top Cover LDW), nuomininkui taikoma tik ši išskaita: 0,00 EUR 
(B). 
Apsauga netaikoma žalai, padarytai padangoms ir priekiniam stiklui. 
 
Padangų ir stiklų apsauga nuo žalos (TG) 
Padangų ir stiklų apsauga užtikrina apsaugą nuo žalos, padarytos padangoms ir priekiniam stiklui, taikant 0,00 EUR išskaitą. 
Jeigu padangų ir stiklų apsauga (TG) nepasirenkama, nuomininkas turės prisiimti atsakomybę už visą žalą. 
 
Pagalba kelyje (BC) 
Pagalba kelyje – tai papildoma paslauga teikiama Baltijos šalyse (Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje), kuri apsaugos jus nuo didelių išlaidų 
šiais atvejais: 
automobilio signalizacijos išjungimas, atidarymas, jeigu rakteliai palikti automobilyje, pagalba užvedant automobilį nusėdus 
akumuliatoriui, degalų papildymas, jeigu automobilis sustojo dėl jų trūkumo (kuro išlaidos neįskaičiuotos), pažeistos padangos keitimas 
ar remontas (neįskaičiuota padangų kaina, atsižvelgiant, ar taikoma Padangų ir stiklų apsauga), įstrigimas. 
Visos paslaugos gali būti užsakomos tik tiesiogiai kreipiantis į SIXT 24 valandų pagalbos kelyje tarnybą. Ji taip pat nustato reikiamų 
paslaugų rūšį ir apimtį, kad nuomininkas galėtų toliau naudotis automobiliu. Jeigu nuomojamai transporto priemonei padaroma žala, 
kurios SIXT nepadengia pagal Pagalbos kelyje apsaugą, už ją atsako nuomininkas. 
Nuomininkas gali įsigyti Pagalbą kelyje už 3,00 EUR per parą, bet ne daugiau kaip 42,00 EUR. 
Nepasirinkus Pagalbos kelyje, Nuomininkui yra taikomas 150 EUR aptarnavimo mokestis už kiekvieną atvejį. 
 
Nuoma, išvykstant už Lietuvos ribų, ir teritorinės ribos 
Mokestis už naudojimąsi užsienyje 
Teritorinėms riboms apibūdinti šalys dalijamos į keturias skirtingas zonas. Į Estija, Latvija ir Lenkija įvažiavimas nemokamas, 
nereikalingas papildomas patvirtinimas; 
“1 zona” – pirmiau minėtos šalys, taip pat Suomijos teritorija – 150 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų);  
“2 zona” – 1 zona ir Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Olandija, Liuksemburgas, Slovakija, Švedija, Vengrija, Vokietija - 250.00 EUR už 
nuomą;  
“3 zona” – 2 zona ir Bulgarija, Bosnija ir Hercegovina, Prancūzija, Kroatija, Italija, Lichtenšteinas, Norvegija, Rumunija, San Marinas, 
Slovėnija, Šveicarija- 350.00 EUR už nuomą; 
“4 zona” – 3 zona ir Andora, Graikija, Monakas, Portugalija, Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Ispanija - 500.00 EUR už nuomą;  
Sienos kirtimas ir automobilio naudojimas Rusijoje (taip pat ir Kaliningrade), Baltarusijoje, Moldavijoje, Ukrainoje, Albanijoje, 
Maltoje, Turkijoje, Airijoje, Jungtinėje karalystėje ir bet kurioje kitoje šalyje yra griežtai draudžiamas. Jei automobilis yra 
naudojamas už Sutartyje nurodytos teritorijos ribų, SIXT turi teisę nedelsdami nutraukti Sutartį be jokių sankcijų Nuomininku i. 
Nuomininkas patvirtina, kad buvo įspėtas, jog Sutarties sąlygos, susijusios su asmenine atsakomybe, draudimu, technine pagalba, 
žalos prevencija ir (arba) pakaitiniu automobiliu, negalios, jei automobilis bus naudojamas už Sutartyje ir (arba) draudimo pažymėjime 
nurodytų teritorijų ribų. Tokiu atveju, automobilio draudimas, techninė pagalba, žalos prevencija ir (arba) pakaitinis automobilis bus 
prieinami tik už papildomą mokestį. 
 
Priedai 
Priedai užsakomi be įsipareigojimų ir priklausomai nuo to, ar jų yra. 



Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. žieminių padangų turime visoms automobilių grupėms. 
 
Nuoma į vieną pusę 
Nuomai į vieną pusę tarp SIXT nuomos punktų Lietuvoje taikomas papildomas mokestis nuo 0 iki 160 EUR. Prašome susisiekti su 
vietiniu nuomos punktu. 
Tarptautinė nuoma į vieną pusę yra galima į šias šalis (One-Way = OW): 
 

 

Ryga (Latvija),Talinas, Tartu (Estija), 

 
130.00–180,00 EUR 

 

Suomija, Lenkija 
 

 
            968,00 EUR 

 
Vokietija, Švedija, Austrija, Čekija, Slovakija, Vengrija 

 

 
           1210,00 EUR 

 

Šveicarija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Slovėnija, Kroatija, Norvegija, Danija 

 

1573,00 EUR 

 
Prancūzija, Italija, Monakas, Rumunija, Bulgarija 

 

 

2178,00 EUR 

 
Ispanija, Portugalija, Graikija 

 

 
        3025,00 EUR 

 

Navigacijos sistema 
Navigacijos sistemas galima įsigyti už papildomą mokestį. 
 
Papildomas vairuotojas 
Už papildomą vairuotoją imamas 4,01 EUR per dieną mokestis, kurio duomenys pažymimi nuomos sutartyje tik tuo atveju, jeigu 
papildomas vairuotojas pateikia galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 
 
Kūdikių ir vaikų kėdutės 

Kūdikių, vaikų kėdutes ir paaukštintas sėdynes galima įsigyti už papildomą mokestį. 
 

Mokestis už kuro papildymą ar baterijos įkrovimą 
Visi automobiliai pateikiami ir turi būti grąžinti SIXT su pilnu kuro baku. Priešingu atveju už kuro papildymą taikomas degalų papildymo 
mokestis 1 l – 4 EUR (keturi eurai). 
Jeigu pageidaujama, grąžinus automobilį, jis bus papildytas degalais pagal tuo metu esamas sąlygas. 
Išsinuomodami automobilį, galite nusipirkti pilną baką degalų už kainą, kuri yra konkurencinga vietinių degalinių kainoms, ir grąžinti 
automobilį tuščiu baku. Už nepanaudotus degalus kompensacija nemokama. 
Elektromobiliai pateikiami su įkrauta bateriją iki 80 % ir turi būti grąžinti su tokiu pačiu baterijos įkrovos lygiu. Priešingu atveju taikomas 
mokestis už baterijos įkrovimą, kuris yra 1 (vienas) euras už vieną kWh. Jeigu grąžinamas su mažesne nei 20% baterijos įkrova, 
turi sumokėti papildomą 200 EUR (du šimtai eurų) baudą. 
Nuomininkas gali įsigyti baterijos įkrovimo paslaugą ir grąžinti elektromobilį su 20% baterijos įkrova. Už nepanaudotus kWh 
kompensacija nemokama. 
 

Pristatymas ir paėmimas 
Automobilio pristatymo / paėmimo paslauga  (Delivery = DL; Collection = CO) yra užsakoma. Prašome susisiekti su vietiniu nuomos 
punktu. 
 
„Bluetooth“ jungtis 
„Bluetooth“ jungtimi galima naudotis už papildomą mokestį. 
 
Papildoma įranga 
 Papildoma įranga EUR/ dieną EUR/ mėn. 

 

 

Automobilio kėdutė, skirta kūdikiui (0-13 kg) 

 

9,00 

 

126,00 

 

 

Automobilio kėdutė, skirta vaikui (9-18 kg) 

 

9,00 

 

126,00 

 

 

 

Paaukštinta vaiko sėdynė 

 

9,00 

 

126,00 

 

Navigacija GPS 

 

9,00 

 

90,00 

 
 
Kiti mokesčiai 

Išskirtinės vietos mokestis 
Papildomas 8 % bazinės nuomos mokestis (T&M) taikomas už automobilio nuomą oro uoste ar traukinių stotyse. 



Nuoma ne darbo valandomis 
Paslaugos ne darbo valandomis teikiamos pasirinktuose punktuose. Šiuo atveju už paslaugų teikimą taikomas papildomas iki 40,00 
EUR mokestis. 
 
Baudų ir mokesčių administravimo mokestis 
Jeigu automobilio nuomos metu nuomininkui skiriama bauda už eismo įvykį ir (ar) netinkamą automobilio statymą, nuomininkui už 
kiekvieną baudą taikomas 25 EUR administravimo mokestis pateikiant kartu su pirmu pranešimu dėl atsiskaitymo. 
Nuomininkas yra atsakingas už visų baudų, paskirtų už eismo įvykius ir (ar) netinkamą automobilio statymą automobilio nuomos 
metu, sumokėjimą. 
 
Kvapo panaikinimo mokestis 
Visuose SIXT LIETUVA automobiliuose yra nerūkoma. Jeigu automobilį reikės papildomai valyti (naikinti kvapą) dėl rūkymo, į sąskaitą 
bus įrašytas papildomas 250 EUR mokestis. 
 
Grąžindamas automobilį, nuomininkas neturi palikti automobilyje jokių didelių gabaritų ar toksinių šiukšlių (pvz., pakuočių).  
 
Visi įkainiai nurodyti su mokesčiais / PVM (jeigu reikia mokėti PVM).  

Verslo klientams, pasirašiusiems individualias sutartis, gali būti taikomos kitos kainos ir taisyklės. 
 


