
Eesti - Sõiduauto 

Üldine rendi informatsioon  

Rentnik ja juht peavad esitama sõiduki üleandmisel kehtiva juhiloa. 
Juhiluba peab olema kehtiv ja väljastatud: 

• Euroopa liidu Majanduspiirkonna liikme või Šveitsi poolt; 
• 1968. aasta Viini Teeliikluse Konventsiooniga liitunud osalejate poolt - kehtiv ilma täiendava 

lisadokumentatsioonita ka kui juhiluba on väljastatud ladina tähtedega; vastasel juhul on Rahvusvaheline Juhiluba 
kohustuslik; 

• 1949. aasta Genfi Teeliikluse Konventsiooniga liitunud osalejate poolt - juhiload kehtivad vaid koos rahvusvahelise 
juhiloaga.  

Rahvusvaheline juhiluba on vastuvõetav, kui sellega on kaasas kehtiv riiklik juhiluba.  

Auto üleandmisel on rentnik on kohustatud esitama isikuttõendava dokumendi (Pass, ID-kaart). 

1968. aasta Viini Teeliikluse Konventsiooniga liitunud osalejad - Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Belarus, 
Bosnia and Herzegovina, Brazil, Central African Republic, Costa Rica, Cuba, Democratic Republic of Congo, FYR Macedonia, 
Georgia, Guyana, Holy See, Indonesia, Iran, Israel, Ivory Coast, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Liberia, Mexico, 
Monaco, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Niger, Pakistan, Peru, Philippines, Russia, San Marino, Senegal, Serbia, 
Seychelles, South Africa, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, and 
Zimbabwe. 

1949. aasta Genfi Teeliikluse Konventsiooniga liitunud osalejad - Algeria, Argentina, Australia, Bangladesh, Barbados, 
Benin, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Canada, Chile, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Fiji, Ghana, Guatemala, 
Haiti, India, Jamaica, Japan, Jordan, Laos, Lebanon, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Namibia, New Zealand, 
Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Republic of Korea (South Korea), Rwanda, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, 
Syria, Thailand, 

Teave ettemakstud rentide puhul 
Broneeringu muutmine 

Broneeringut saab muuta kuni 48 tundi enne rendi algust (sõltuvalt saadavusest), rendileandjal on õigus võtta muudatuse 
eest tasu 20.00 EUR. Ettemakstud rendimakseid ja võimalikke muudatustega kaasnevaid rendisummade vahesi ei tagastata 
kui muudatused toovad kaasa väiksema rendikulu. 

Broneeringu tühistamine 

Broneeringut saab tühistada vaid enne rendi algust. Tühistamisega võivad kaasneda ettemakstud summast maha arvatavad 
tühistamistasud. Ette maksutud broneeringu tühistamise korral rakenduvad tõhistamise tasud. Tühistamise tasu on 
esialgse broneeringu summa (sealhulgas kõik lisateenused ja tasud), maksimaalselt 3 rendipäeva ulatuses. Broneeringut 
saab tühistada internetis või kirjalikult adresseerituna: Sixt Eesti, Transporent OÜ Tornimäe 5, Tallinn, Eesti 10145, või e-
posti teel: rent@sixt.ee. 

Mitteilmumine 

Juhul kui broneeritud sõidukile ei tulda järgi kokkulepitud ajal võib rendileandja pidada kinni ettemaksu kogu selle täies 
ulatuses.  

Vanusepiirang 

Eestis kaasnevad järgmised vanuse- ja juhistaaži piirangud: 

• Juhi vanus vähemalt 19 aastat / 1 aasta juhistaaži autogruppidele ECMR, ECAR. 
• Juhi vanus vähemalt 21 aastat / 2 aastat juhistaaži autogruppidele ECAE, CCAR, CDMR, CDAR, CLMR, CWMR, 

IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, IFAR, ILAE, FFAR, FPAR, FVMR. 
• Juhi vanus vähemalt 23 aastat / 3 aastat juhistaaži autogruppidele SDAR, PDAR, LDAR. 

Noore Juhi Tasu 72.00 EUR päevas, maksimaalse tasuga 360.00 EUR lisanub rendiarvele kui juht on noorem kui 22 aastane. 

Maksetingimused 

Tavatariif 
Aksepteerime kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud krediitkaarte nagu: American Express, Eurocar/Mastercard, Visa. 
Me ei aksepteeri ettemaksuga krediitkaarte ja deebetkaarte (Visa Electron/Maestro). 
Sixt CarExpress Servicecard on aksepteeritud vaid koos kehtiva krediitkaardiga. 
Sixt Eesti aksepteerib Airplus makseviisi. 
Autogruppide SDAR, PDAR, LDAR rentimisel on juhil kohustuslik esitada kaks krediitkaarti. 

Ettemaksutariif 
Aksepteerime kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud krediitkaarte nagu: American Express, Eurocar/Mastercard, Visa. 
Rentnik peab olema ettemaksuks kasutatud krediitkaardi omanik ja hilisemalt ei saa ettemakstud tellimuses juhi ja 
makseviisi andmeid muuta. Ettemaksuks kasutatud krediitkaart tuleb esitada ka rendikontoris auto üleandmisel, ning kõik 
rendiga seotud kulutused arveldatakse konkreetselt kaardilt. 
Broneerides sõiduki ettemakstud tariifi alusel võetakse makse vastavalt broneerigus kuvatud summale, enne teie rendi 
algust. 
Rendimakse (koos kõigi broneerigus kuvatud lisadega ja käibemaksuga) tuleb tasuda enne rendi algust – see tähendab, et 
ettemaksu tagastust ei toimu kui rentnik ei ilmu sõidukile järgi või hilineb. 
Autogruppide SDAR, PDAR, LDAR rentimisel on juhil kohustuslik esitada kaks krediitkaarti. 

Üldised tingimused 



Rendilepingu sõlmimisel võetakse turvakaalutlustel eelautoriseering (deposiit) teie valitud krediitkaardilt, deposiitide 
suureused järgnevalt: 
Kui rendis sisaldub Täiskindlustus (Super Top Cover LDW), ning Rehvi- ja Klaasikindlustus (TG) – 100.00 EUR; 
Kui rendis sidalduvad muud laadi omavastutust vähendavad kindlustused (LDW) – deposiit on võrdne sõiduki omavastutuse 
summaga; 
Juhul kui rendis ei sisaldu omavastutust vähendavaid kindlustusi (klient on vastutav kogu sõiduki väärtuse ulatuses) – 
3000.00 EUR, välja arvatud autogrupid SDAR, FDAR, FPAR, FVMR, PDAR, LDAR, LVAR, PFAR, XFAR, XDAR – 5000.00 EUR. 
Palume arvestada, et krediitkaardiga tasumisel võib krediitkaardi PIN kood olla vajalik. 

Üldised kindlustuskaitse tingimused 

Kolmanda Osapoole Kindlustus (TI) 
Kaitse hõlmab Kolmanda Osapoole Vastustuskindlustust maksimaalse hüvitissummaga 1,000,000 EUR materiaalsete 
kahjude korral ja 5,000,000 EUR isikukahjude korral (ühe isiku kohta). 
Rentnik on vastutav kogu kahju ulatuses kahjude eest, mis on juhtunud parkimise ajal, tingitud vargusest või kui kahju 
põhjustaja on teadmata. 
Sõiduki kindlustuskate kaob kui sõidukiga veetakse ohtlikke või keelatud aineid või juhil puudub juhtimisõigus kahjunõude 
tekkimise hetkel. Sõiduki kindlustuskaitse ei kehti sõiduk mitte ettenähtud aladel, riiklikelt teedelt väljaspool või maastikul. 

Avarii- ja Varguskindlustus (LDW) 
Avarii- ja Varguskindlustus vähendab juhi omavastutust sõidukikahju või varguse korral. 
Rentnik on vastutav kogu sõiduki väärtuse eest kui rendis ei sisaldu LDW. 
Rentnik on vastutav järgmiste summade ulatuses kui rendis sisaldub LDW:  

• 700.00 EUR (ECMR, ECAR, ECAE, CDMR, CDAR, CLMR, CWMR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, IFAR, ILAE);  
• 1150.00 EUR (CCAR, SDAR, FFAR, FPAR, FVMR, PDAR, LDAR). 

Kindlustuskaitse alla ei kuulu kahjustused sõiduki rehvidele ja klaasidele. 

Vähendatud omavastutusega Avarii- ja Varguskindlustus (Top Cover LDW) 
Vähendamdamaks omavastutust saab rentnik saab soetada Top Cover LDW kui renditariifis sisaldub LDW.  
Rentnik on vastutav järgmiste summade ulatuses kui Kui Top Cover LDW sisaldub renditariifis:  
350.00 EUR (ECMR, ECAR, ECAE, CDMR, CDAR, CLMR, CWMR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, IFAR, ILAE)  
550.00 EUR (CCAR, SDAR, FFAR, FPAR, FVMR, PDAR, LDAR) 
Kindlustuskaitse alla ei kuulu kahjustused sõiduki rehvidele ja klaasidele. 

Minimaalse omavastutusega Avarii- ja Varguskindlustus (Super Top Cover LDW) 
Elimineerimaks/kaotamaks omavastutust saab rentnik saab soetada Super Top Cover LDW kui renditariifis sisaldub LDW.  
Rentniku omavastutus on 0.00 EUR kui tariifis sisaldub Minimaalse omavastutusega Avarii- ja Varguskindlustus (Super Top 
Cover LDW). 
Kindlustuskaitse alla ei kuulu kahjustused sõiduki rehvidele ja klaasidele. 

Klaasi- ja Rehvikindlustus (TG) 
Rehvi- ja klaasikindlustus (TG) kaitseb teid võimalike klaaside- ja rehvide kahjustustega kaasnevate kulutuste eest. 
Rentnik on vastutav kogu sõiduki rehvi- ja klaasikahju ulatuses kui tariifis ei sisaldu Klaasi- ja Rehvikindlustus (TG). 
Rentniku omavastutus sõiduki rehvi- ja klaasikahju korral on 0.00 EUR kui tariifis sisaldub Klaasi- ja Rehvikindlustus (TG). 

Maanteeabi (Roadside Assistance BC) 
Maanteeabi (Roadside Assistance BC) on laiendatud rendikaitse kogu Baltikumis (Eesti, Läti ja Leedu), mis kaitseb teid 
võimalike teeninduskulude eest järgmistel teie poolt põhjustatud juhtudel:  
võtme lukustamine sõidukisse, stardiabi aku tühjenemisel, sõiduki seiskumine puuduva kütuse tõttu (ei sisalda kütust), 
purunenud rehvi vahetus- või selle parandamine (ei sisalda rehvi hinda, sõltuvalt Rehvi- ja klaasikindlustuse (TG) 
olemasolust) ja sõiduki kinnijäämisel (väljatõmbamine). 
Kõik Maanteeabi teenused tuleb tellida otse Sixt 24-tunni Maanteeabi käest. Sixt  
Kõik teenused võivad määrata ainult otsese nõude Sixt 24-tunnise Maanteeabi. Sixt 24-tunni Maanteeabi määrab remondi 
ja abi vajaduse tagamaks rentniku mobiilsuse.  
Rentnik jääb vastutama sõidukile tekkinud kahjustuse eest kui kahju rendisõidukile ei kuulu Maanteeabi (Roadside 
Assistance BC) kaitse alla. 
Maanteeabi (Roadside Assistance BC) on saadaval meie klientidele 3.00 EUR / päevas, maksimaalse 42,00 EUR / kuus. 
Kui rentnik ei soovi Maanteeabi kaitset on teenuse hind 150.00 EUR iga väljakutse puhul. 

Sõiduki ettetoomine ja äraviimine 
Sõiduki ettetoomise ja äraviimise teenus on võimalik vaid Sixti poolse kinnituse alusel, palun kontakteeruge oma kohaliku 
Sixt kontoriga. 
Sõiduki ettetoomise või äraviimise teenuse tasu on 18.00 EUR linna piires, ning linnast väljaspool rakendub 
kilomeetripõhine tasu 0.63 EUR/km (minimaalselt 18.00 EUR) 

Teenindus väljaspool kontoriavamisaegu 
Sõiduki broneerimisel väljaspool kontori avamisaegu rakendub tasu 40.00 EUR. 

Ühesuuna rendid 

Riigisisesed 
Tallinnas (Eesti) on kontorite vahelised ühesuuna rendid tasuta, palun võtke ühendus lähima Sixt kontoriga kui soovite 
teisi riigisiseseid ühesuuna rente. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rahvusvahelised 
Rahvusvahelised ühesuuna rendid on saadaval - palun võtke ühendust lähima Sixt rendikontori või klienditeenindusega. 

 EUR per rental 

Läti (Riia, Jurmala, jt.) 
Leedu (Vilnius, Kaunas, Klaipeda, jt.) 

100.00 EUR 
200.00 EUR 

Ühesuuna rendid teistesse riikidesse on võimalikud vaid Sixti poolse kinnituse alusel. 

Piiriülesed rendid ja territoriaalsed piirangud 

Juhul kui rendileping ei ütle teisiti võib rentnik kasutada rendisõidukit üksnes Baltikumi piires (Eesti, Läti, Leedu): 
“Tsoon 1” – Eesti, Läti ja Leedu territooriumid;  
“Tsoon 2” – Tsoon 1 ja Soome, Rootsi, Norra territooriumid – rendisummale lisandub ühekordne tasu 50.00 EUR; 
“Tsoon 3” – Tsoonid 1, 2 ja Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Bosnia & Hercegovina, Tšehhi Vabariigi, Taani, 
Prantsusmaa, Kreeka, Horvaatia, Itaalia, Lihtenšteini, Luxemburgi, Makedoonia, Monaco, Montenegro, Hollandi, Portugali, 
Rumeenia, San Marino, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Šveitsi, Hungari, Saksamaa, Vatikani territooriumid - 
rendisummale lisandub ühekordne tasu 100.00 EUR; 
“Tsoon 4” – Tsoonid 1, 2, 3 ja Suurbrittannia, Iirimaa territooriumid - rendisummale lisandub ühekordne tasu 150.00 
EUR; 
“Tsoon 5” – Tsoon 4 ja SRÜ riigid (sisenemaks SRÜ riikidesse peab rentnikul peab olema Sixti juristi kirjalik nõusolek) 
Kui rentnik kasutab sõidukit väljaspool rendilepingus lubatud piirkondi: kindlustused, tehniline hädaabi, kahjukäsitlus ja/või 
asendusauto on saadaval lisatasu eest. 
Rendilepingus määratud piirangute rikkumisel kaotavad kõik lepingus mainitud kindlustuskaitsed kehtivuse. 

Preemium asukoha tasu 
Preemium asukoha tasu lisanub rentidele lennujaamadest, raudteejaamadest ja sadamatest. 

Lisad 

 Accessory EURO/ Day EURO/ Month 

 

Beebitool (garanteeritud) 
(0-13 kg) 9.00 126.00 

 

Lasteiste (garanteeritud) 
(9-36 kg) 9.00 126.00 

 

Lasteiste (garanteeritud) 
(15-36 kg) 9.00 126.00 

 

Navigatsiooniseade 9.00 90.00 

 

Suusaboks  35.00 

Mõned lisad on saadaval võid nende olemasolul ja nende broneerimine ei ole kohustuslik.  
Perioodil 1. detsember kuni 1. aprill sisalduvad kõigil sõidukigruppidel rendihinnas talverehvid. 

Lisajuht 
Lisajuhti saab rendilepingule lisada 4.00 EUR / päev  

Paagitäitmistasu 
Kõik rendiautod on varustatud täis kütusepaagiga ja sõiduki rentnik on kohustatud täitma paagi enne sõiduki tagastamist. 
Vastasel juhul on võivad rakenduda hinnakirjajärgsed paagitäitmistasud.  
Alternatiivina pakume rendilepingu vormistamisel võimalust osta kohalike tanklahindadega võrreldes pisut soodsamalt 
täispaak kütust ette. Kasutamata jäetud kütust ei ole võimalik hüvitada. 

Muud maksud ja tasud 

Administration Fee For Fines and Fees 
Sixtil on õigus võtta administreerimise tasu 25.00 EUR kui rendiperioodi kestel määratakse renditud sõidukile liiklus- või 
parkimistrahv (iga määratud trahv eraldi). 
Rentnik on vastutav kõigi rendiperioodi kestel renditud sõidukile väljastatud liiklus- ja parkimistrahvide tasumise eest. 

Lõhnaeemalduse / Eripuhastuse tasu 
Kõik Sixt Eesti sõidukites on suitsetamine keelatud. Sixtil on õigus lisada rendiarvele 250.00 EUR kui sõiduk peaks vajama 
suitsetamisest või üleliigsest määrdumisest tingitud eripuhastus. 

Kõik hinnad sisaldavad Käibemaksu 20%. 
Individuaallepingutega korporatiivklientidele võivad rakenduda  erihinnad ja –tingimused. 
 


