
Eesti - Sõiduauto  

Üldine Rendi Informatsioon  

Vajalikud dokumendid 

Rentnik ja iga lisajuht peavad esitama sõiduki üleandmisel kehtiva juhiloa. Samuti on rentnik 

kohustatud esitama isikuttõendava dokumendi (Pass, ID-kaart). 

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 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 üksnes, kui sellega on kaasas kehtiv riiklik juhiluba. 

1968. aasta Viini Teeliikluse Konventsiooniga liitunud osalejad - Albaania, Armeenia, 

Aserbaidžaan, Bahama, Bahrein, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Kesk-Aafrika 

Vabariik, Costa Rica, Kuuba, Kongo Demokraatlik Vabariik, Makedoonia, Gruusia, Guyana, 

Indoneesia, Iraan, Iisrael, Elevandiluurannik , Kasahstan, Kenya, Kuveit, Kõrgõzstan, Libeeria, 

Mehhiko, Monaco, Moldova, Mongoolia, Montenegro, Maroko, Nigeeria, Pakistan, Peruu, 

Filipiinid, Venemaa, San Marino, Senegal, Serbia, Seišellid, Lõuna-Aafrika Vabariik, Tadžikistan, 

Tuneesia, Türkmenistan, Ukraina, Araabia Ühendemiraadid, Uruguay, Usbekistan ja Zimbabwe. 

1949. aasta Genfi Teeliikluse Konventsiooniga liitunud osalejad - Alžeeria, Argentiina, 

Austraalia, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kambodža, Kanada, Tšiili, 

Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, Fidži, Ghana, Guatemala, Haiti, India, Jamaica, 

Jaapan, Jordaania, Laos, Liibanon, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malaisia, Mali, Namiibia, Uus-

Meremaa, Nigeeria, Paapua Uus-Guinea, Paraguay, Korea Vabariik (Lõuna-Korea), Rwanda, 

Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Süüria, Tai, Togo, Trinidad ja Tobago, Türgi, Uganda, 

Ameerika Ühendriigid, Venezuela.  

Vanusepiirangud 

Eestis kaasnevad järgmised vanuse- ja juhistaaži piirangud: 

Minimaalne vanus   Nõuded juhiloale     Sõiduki kategooria 

19     Juhistaaži vähemalt 1 aasta    ECMR, ECAR, CFAR, 

MCAR 

21     Juhistaaži vähemalt 2 aastat    C***, I***, F*** 

23     Juhistaaži vähemalt 3 aastat    SDAR, PDAR, LDAR, 

PFAR 

25    Juhistaaži vähemalt 3 aastat    LVAR, XFAR 

Alla 22-aastastele juhtidele lisandub rentidele noore juhi lisatasu. 

Maksetingimused 

Tavatariif 

Aksepteerime rahvusvaheliselt tunnustatud krediitkaarte samuti krediitkaardi omadustega 

deebetkaarte nagu: Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, Discovery, JCB.  

Sixt Eesti aksepteerib Airplus makseviisi. 

Me ei aksepteeri ettemaksuga krediitkaarte ja deebetkaarte (Visa Electron/Maestro).  

Sõiduki rentnik peab olema esitatud maksekaardi omanik. 

Reserveeringusse märgitud juhiandmeid ja makseviisi hilisemalt muuta ei ole võimalik. Kõik 

rendi jooksul tekkinud lisanduvad kulud kaetakse nimetatud kaardiga. 

Sixt CarExpress Servicecard on aksepteeritud vaid koos kehtiva krediitkaardiga. 

Autogruppide SDAR, PDAR, PFAR, LDAR, LVAR, FFAR, XFAR rentimisel on juhil kohustuslik 

esitada kaks krediitkaarti. 



Palume arvestada, et esitatav krediitkaart peab olema kehtiv vähemalt 3 kuud peale eeldatavat 

rendi lõppu ja samuti, et maksekaardiga tasumisel on krediitkaardi PIN-kood kohustuslik.  

Rendilepingu sõlmimisel võetakse turvakaalutlustel eelautoriseering (deposiit) Teie esitatud 

maksekaardilt. Deponeeritav summa selgub sõiduki võtmisel, kuivõrd deposiidi suurus on 

sõltuv sõidukigrupist. 

Sõidukigrupp Deposiidi suurus EUR 
 

ECMR, ECAR, CFAR, MCAR, CDMR, CDAR, CPAR, CLMR, 
CLAR, CWMR, CWAR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, 

IFAR, ILAE, FVMR, FVAR, CLAH 

200.00 

 
SDAR, SFAR , PDAR, FPAR, LDAR, LVAR, PFAR, PCAR, 

LFAR, LFAE 
 

500.00 

 
XFAR, XDAR 
 

900.00 

Teave ettemakstud broneeringute puhul – „Maksa kohe“ hinnad 

Ettemaksutariif – maksa kohe 

Ettemakstud broneeringutel võetakse tasu koos rendi koguhinnaga (k.a broneeritud lisad ja 

tasud) enne rentimist. Juht ja makseviis vormistatakse broneeringu ajal ja hilisemalt neid 

muuta ei saa. Ettemaksuks kasutatud krediitkaart tuleb esitada rendikontoris auto 

kättesaamisel, ning kõik rendiga seotud kulutused arveldatakse konkreetselt kaardilt (koos 

kõigi muude kokkulepitud maksudega, nt omavastutuse vähendamine, kohaletoimetamise 

hinnad, lennujaamatasud jne), millele lisandub seaduse järgi määratud käibemaks. Kõik tasud 

ja lisatasud tuleb maksta ette vastavalt eelnevalt kokkulepitud rendiperioodile, st kui sõiduk 

võetakse rendile kokkulepitust hiljem  

Ettemaksu ei tagastata kui sõidukit ei võeta rendile, kui sellele tullakse kokkulepitust hiljem 

järele või kui see tagastatakse varem. 

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 erinevusi ei tagastata kui muudatused toovad kaasa 

väiksema rendikulu. 

Broneeringu tühistamine 

Broneeringut saab tühistada vaid enne rendi algust. Tühistamisega või sõiduki mitte järele 

tulemisega kaasnevad ettemakstud summast maha arvatavad tühistamistasud. Ettemakstud 

broneeringu tühistamise korral rakenduvad tühistamise 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 järele kokkulepitud ajal võib rendileandja pidada kinni 

ettemaksu kogu selle täies ulatuses. 

 

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 ei kehti kui sõidukiga veetakse ohtlikke või keelatud aineid või juhil 

puudub juhtimisõigus kahjunõude tekkimise hetkel.  



Kõik sõiduki kindlustuskaitsed kaotavad kehtivuse kui seda juhib rendileandja poolt volitamata 

isik, kui sõidukit kasutatakse selleks mitte ettenähtud aladel, riiklikelt teedelt väljaspool või 

maastikul. 

Vähendatud omavastutus (LDW)  

Vähendatud omavastutus vähendab juhi omavastutust sõidukikahju või varguse korral.  

Rentnik on vastutav järgmiste summade ulatuses kui rendis sisaldub 1. vähendatud 

omavastutus LDW: 

850.00 EUR (MCAR, ECMR, ECAR, CFAR, CDMR, CDAR, CLMR, CLAR, CWMR, CWAR,  IDMR, 
IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, IFAR) 
1150.00 EUR (SDAR, FFAR, PDAR, LDAR, FVMR, FVAR, PFAR 

1450.00 EUR (LVAR, XFAR) 

Kindlustuskaitse alla ei kuulu kahjustused sõiduki rehvidele ja klaasidele. 

Rentnik on vastutav kogu sõiduki väärtuse ulatuses kui rendis ei sisaldu 1. vähendatud 

omavastutus LDW. 
 

Vähendatud omavastutus (Top Cover LDW) 

Vähendadamaks omavastutust saab rentnik soetada 2. vähendatud omavastutuse kui 

renditariifis sisaldub LDW. 

Rentnik on vastutav järgmiste summade ulatuses kui 2. vähendatud omavastutus sisaldub 

renditariifis: 

425.00 EUR (MCAR, ECMR, ECAR, CDMR, CDAR, CLMR, CWMR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, 

IFMR, IFAR) 

575.00 EUR (CCAR, SDAR, FFAR, FPAR, FVMR, PDAR, LDAR) 

725.00 EUR (LVAR, XFAR) 

Kindlustuskaitse alla ei kuulu kahjustused sõiduki rehvidele ja klaasidele. 

 

Täiskindlustus (Super Top Cover LDW) 

Elimineerimaks/kaotamaks omavastutust saab rentnik soetada täiskindlustuse kui renditariifis 

sisaldub 1. vähendatud omavastutus (LDW). 

Rentniku omavastutus on 0.00EUR kui tariifis sisaldub täiskindlustus (Super Top Cover LDW). 

Kindlustuskaitse alla ei kuulu kahjustused sõiduki rehvidele ja klaasidele. 
 

Rehvi- ja klaasikindlustus (TG) 

Rehvi- ja klaasikindlustus (Tire & Glass Cover TG) kaitseb teid võimalike klaaside- ja rehvide 

kahjustustega kaasnevate kulutuste eest. Rentniku omavastutus rehvidele ja klaasidele on 

0.00EUR, kui tariifis sisaldub rehvi- ja klaasikindlustus. 

Rentnik on vastutav kogu sõiduki rehvi- ja klaasikahju ulatuses kui tariifis ei sisaldu Rehvi- ja 

klaasikindlustus (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 rehvivahetus 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 24-tunni 

Maanteeabi määrab remondi ja abivajaduse tagamaks rentniku mobiilsuse. Rentnik jääb 

vastutama sõidukile tekkinud kahjustuse eest kui kahju rendisõidukile ei kuulu Maanteeabi 

(Roadside Assistance BC) kaitse alla. Rentnikul on võimalus lisada maanteeabi 4.00 EUR eest 

päevas. 

Piiriülesed rendid ja territoriaalsed piirangud 



Piiriülesed rendid on saadaval vaid päringu alusel ja lisatasu eest. Palun kontakteeruge vastava 

rendikontoriga. 

Valitud sõidukigrupp võib piirata reisimist teatud riikidesse. Nende piirangute kirjeldamiseks on 

riigid jagatud kolmeks tsooniks. 

Piiriületused 1. tsooni on tasuta ja lubatud ilma Sixt-i täiendava heakskiiduta. 

Piiriületused tsoonidesse 2, 3 ja 4 on saadaval lisatasu eest, mis tuleb tellida rent@sixt.ee 

kaudu. 

Piiriületused Kaliningradi, Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse on rangelt keelatud.  

“Tsoon 1” – Eesti, Läti ja Leedu territooriumid. 

“Tsoon 2” – Tsoon 1 ja Rootsi ning Soome territooriumid. Rendisummale lisandub ühekordne 

tasu 100.00 EUR. 

“Tsoon 3” – Tsoonid 1, 2 ja Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Bosnia & Hercegovina, Tšehhi 

Vabariigi, Taani, Prantsusmaa, Poola, Kreeka, Horvaatia, Itaalia, Lichtensteini, Luxemburgi, 

Makedoonia, Monaco, Montenegro, Norra, Hollandi, Poola, Portugali, Rumeenia, San Marino, 

Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Šveitsi, Ungari, Saksamaa, Vatikani territooriumid. 

Rendisummale lisandub ühekordne tasu 200.00 EUR.  

“Tsoon 4” – Tsoonid 1, 2, 3 ja Suurbritannia, Iirimaa territooriumid. Rendisummale lisandub 

ühekordne tasu 300.00 EUR.  

Rendilepingus määratud piirangute rikkumisel kaotavad kõik lepingus mainitud 

kindlustuskaitsed kehtivuse, samuti on Sixtil õigus rendileping koheselt üles öelda ilma 

igasuguste rentniku  poolsete sanktsioonideta. 

Kui rentnik kasutab sõidukit väljaspool rendilepingus lubatud piirkondi: kindlustused, tehniline 

hädaabi, kahjukäsitlus ja/või asendusauto on saadaval lisatasu eest. 
 

Lisateenused 

Lisateenused on saadaval ilma kohustuseta neid soetada ning vastavalt saadavusele. 

Ühe suuna rendid 

Eesti sisesed ühe suuna rendid on lubatud tingimustel, mis sõltuvad tariifidest. Ühe suuna 

rendid Sixti kontorite vahel Eestis on vahemikus 0.00 EUR kuni 65.00 EUR.  

Kõik rahvusvahelised ühe suuna rendid on päringu alusel, selleks palun kontakteeruge kohaliku 

rendikontoriga.  
 

 EUR rendi kohta 

Riia, Jurmala, Ventspils, Liepaja (Läti)                 

Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Palanga (Leedu) 

Soome (Helsingi) 

Poola (Varssavi, Krakow, Gdansk) 

Saksamaa, Rootsi, Austria, Tšehhi, Belgia, Holland, Prantsusmaa, Monaco,  

140.00 

240.00 

280.00 

1200.00 -

1800.00 

520.00-2200.00 

 

Navigatsioonisüsteem 

Navigatsioonisüsteemid on saadaval lisatasu eest. 

Lisajuht 

Täiendava juhi eest võetakse lisatasu, 4.00 EUR päevas. Lisajuhi andmed märgitakse 

rendilepingule ainult siis, kui täiendav juht esitab kehtiva juhiloa. 

Lapse turvahäll, turvatool ja istmekõrgendus 

Lapse tuvahäll, turvatoolid ja istmekõrgendused on saadaval lisatasu eest. 

 

 

 

 



Teenus EUR/ päevas EUR/ kuus 

Turvahäll (garanteeritud) 
(0-13 kg) 

9.00 126.00 

Turvatool (garanteeritud) 

 (9-36 kg) 
9.00 126.00 

Istmekõrgenus (garanteeritud) 
(15-36 kg) 

9.00 126.00 

Navigatsioon 12.00 120.00 

 

Bluetooth 

Bluetooth on saadaval lisatasu eest, 4.00 EUR päevas, 40.00 EUR kuus. 

Talvevarustus 

Talvised rehvid ja suusaraamid ning katuseboksid on saadaval lisatasu eest. Palume teha 

päringu vähemalt kaks nädalat enne renti. 

1. detsembrist kuni 1. märtsini on kõik sõidukid varustatud talverehvidega. 

Sõidukite tankimine 

Kõikide sõidukite kütusepaak on rendile andmise hetkel täis ja need tuleb enne tagastamist 

täita. Paagi mittetäitmise korral rakendadakse kütusele eritariif, 3.00 EUR liiter. 

Soovi korral saab tagastada sõiduki ka tühja paagiga vastavalt kehtivatele ja lepingus märgitud 

tingimustele. 

Teise võimalusena võite osta kütusepaagi kütuse rentimise ajal hinnaga, mis on vägagi 

konkurentsis kohalike kütusehindadega ja võimaldab teil tagastada sõiduki tühja paagiga. 

Kasutamata kütuse eest ettemaksu ei tagastata. 

Sõiduki kohaletoimetaminemise ja äraviimise teenus 

Sõiduki kohaletoimetamise ja äraviimise teenus on võimalik vaid Sixti poolse kinnituse alusel 

ja lisatasu eest, selleks palun kontakteeruge oma kohaliku Sixt kontoriga. 

Muud tasud ja maksud 

Preemium asukohakulud 

Lennujaamades, sadamates ja rongijaamades rentimise korra sisaldub rendis preemium 

asukoha lisatasu, 24.00 EUR rendi kohta.   

Liiklus- ja parkimistrahvide haldustasu 

Rentnik vastutab rendi ajal tekkinud liiklus- ja parkimismaksete tasumise eest.  

Kui sõiduki rendiperioodi jooksul on tekkinud liiklus- või parkimistrahve, on sõiduki rentnik 

kohustatud tasuma vastavalt ka administreerimistasu, 25.00 EUR trahvi kohta. 

Kontori lahtioleku välisel ajal teenindmine 

Autorendi teenus kontori lahtioleku välistel aegadel, on võimalik broneerida vaid kindlates 

rendikontorites. Kontori lahtioleku välisel ajal teenindamisele lisandub lisatasu 40.00 EUR -

80.00 EUR, sõltuvalt rendikontorist. 

Lõhna-eemaldamise tasu 

Kõik Eesti Sixt autod on mittesuitsetajatele mõeldud autod. Kui sõiduk vajab suitsetamisest või 

liigsest määrdumisest põhjustatud täiendavat puhastust ja/või lõhna eemaldamist, lisatakse 

arvele eripuhastustasu, 250.00 EUR. Sõiduki tagastamisel ei tohi rentnik jätta sõidukisse 

suuremõõtmelisi või toksilisi jäätmeid (sh. nende pakendeid). 

Käibemaks 



Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%  

Individuaallepingutega korporatiivklientidele võivad rakenduda erihinnad ja –tingimused. 

 


