
PR Sixt Exclusive Rent

KONEČNĚ
trochu volnosti a svobody

EXCLUSIVE RENT
ZAŽÍT TEN OPOJNÝ POCIT, KDY USEDNETE ZA VOLANT SILNÉHO VOZU, NASTARTUJETE, A UŽ ZVUK 
MOTORU VÁM DÁ JASNĚ NAJEVO, ŽE DNES SE BUDE JEDNAT O NĚCO NAPROSTO VÝJIMEČNÉHO. TO BUDE 
DNESKA DEN. VČERA JSEM BYL/A V AUTOPŮJČOVNĚ SIXT A DNES... NEEXISTUJE SNAD ŽÁDNÝ SPRÁVNÝ 
PETROLHEAD, KTERÝ BY SI NEPŘÁL VYZKOUŠET TAKŘÍKAJÍC „NA VLASTNÍ KŮŽI“ LUXUSNÍ AUTO. 

B
ohužel  ale luxusní automobily jsou 
poměrně drahou záležitostí (jako vše 
co je exkluzivní). A tak většině z nás 

nezbývá, než o nich jen snít. I když vlastně 
ne tak docela, protože je zde ještě možnost 
si takový vůz zapůjčit v autopůjčovně 
SIXT. Je to tak, kromě novinek jako jsou 
pronájmy  tříkolek Can-Am (o kterých 
jsme psali v minulém čísle), pronájmu SIXT 
karavanů či dodávek, je zde další dávka 
adrenalinu, zážitků a svobody. Můžete si 
totiž půjčit u SIXTu právě i auto svých snů.
Výhody pronájmu jsou zřejmě každému 
jasné, přesto ty zásadní připomeneme: 
za prvé ušetříte peníze, které byste museli 
investovat při koupi takového vozu, 
nemusíte se zabývat povinným ručením, 
dalším pojištěním a servisem (to vše má 
na starosti SIXT) a vlastně platíte jen za 
dobu, na kterou si automobil pronajmete 

a budete ho využívat. Podobně jako 
u ostatních pronájmů v režii autopůjčovny 
SIXT nejste nijak omezeni počtem ujetých 
kilometrů, ba ani tím, jestli ony kilometry 
najezdíte v rámci naší republiky, nebo 
kdekoliv v Evropě (samozřejmě s ohledem 
na aktuální podmínky pro cesty do 
zahraničí). Dokonce některé krásné 
a romantické trasy najdete 
na blogu jejich stránek. 
A pokud 

byste chtěli udělat radost nejen sobě, ale 
i někomu blízkému, je zde i možnost koupit 
na pronájem exkluzivního auta dárkový 
voucher. 
Flotila luxusních vozů autopůjčovny 
SIXT je úctyhodná. Jedinečná na 

českém trhu. Tedy jinde takové auto 
prakticky neseženete volné nebo za 
rozumné ceny. Vybere si skutečně každý, 
jak milovníci ryze současných hi-tech 
strojů, tak i fanoušci klasiky.

Pro prvně jmenované je zde, krom 
například sportovněji laděného SUV Land 
Rover Discovery Sport, připraven třeba 
i úžasný kabriolet Mercedes-AMG GT 
C Roadster s osmiválcovým motorem 
o objemu 3 982ccm, s výkonem 557 koní 
a točivým momentem 680Nm (zrychlení 
0-100km/ hod. za 3,7 vteřiny!). Jde o jediný 
kus v České republice.
Mezi kabriolety patří i další lahůdky, od 
jiné prémiové značky,  od BMW: konkrétně 
jde o BMW M440i xDrive Cabrio a BMW 
Z4 Roadster. Zatímco  u BMW M440i 
xDrive Cabrio jde o elegantní kupé se 
sportovními vlastnostmi (374 koní a 500Nm 
točivého momentu), BMW Z4 Roadster je 
čistým, lehkým sporťákem. Jeho dvoulitrový 
motor má výkon 258 koní a točivý moment 

400Nm, zrychlení z nuly na sto kilometrů 
v hodině se pak odehraje za pouhých 
5,4 sekundy. 
Že jsou všechny výše jmenované vozy 
vybaveny nejen sofistikovanými podvozky, 
umožňujícími perfektní sportovní zážitky, 
ale zároveň i vyspělou elektronikou, není 
zřejmě třeba ani dodávat.

Toho, kdo má rád americkou klasiku, 
jistě zaujme další nabízený vůz. Nejedná 
se o nic menšího, než o legendární, ale 
úplně nový Dodge Challenger, ve verzi 
RT Scat Pack. Motor? Samozřejmě 
osmiválec V8 Hemi o objemu 
6,4 litru, s výkonem 
téměř 500 koní 
a točivým 
momentem 
644Nm! 
A protože jde 
o „ameriku“ 
se vším všudy, 
nechybí ani 

osmistupňová automatická převodovka 
TorqueFlite. 
Podobnou legendou je od letošního roku 
v nabídce SIXT i Ford Mustang. Ovšem 
pozor – v jeho případě se jedná o další 
naprostou raritu, toto auto má v portfoliu 
v České republice pouze autopůjčovna 
SIXT! Jde o kabriolet Ford Mustang 
Convertible z roku 1966, dovezený z 
Kalifornie a zcela repasovaný, včetně 
interiéru, odbornou dílnou – máte tak 
dojem, že sedíte ve zbrusu novém autě. 
Jestliže se tedy chcete alespoň na čas 
vrátit do doby „zlatých sedmdesátek“, 
máte jedinečnou možnost!

Sledujte nabídky SIXT - pravděpodobně 
jediné autopůjčovny, která na celém 
světě expanduje i v dnešní době. Skupuje 
pobočky konkurence, rozšiřuje nabídku 
aut, digitalizuje způsoby pronájmů a hlavně 
přidává stále nové produkty pro pohodlí 
a radost všech zákazníků.

  VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA:

  www.sixt.cz/exclusive 

  www.sixt.cz/motorky

  www.sixt.cz/karavany

  REZERVACE: reservation@sixt.cz


