Závazné informace k pronájmu
Česká republika
Provozní praktické informace k pronájmu motorového vozidla od autopůjčovny SIXT
v České republice

Důležité dokumenty
Nájemce a řidič musí být držitelem plného a platného řidičského průkazu a při převzetí vozidla jej
předložit společně s občanským průkazem nebo cestovním pasem. Kromě toho platí následující
podmínky v závislosti na vydávající zemi řidičského průkazu.
Řidičské průkazy EU: Jsou přijímány platné řidičské průkazy všech zemí EU.

Všechny ostatní licence
K řidičským průkazům vytištěným jinou než římskou abecedou (arabština, čínština, japonština a
azbuka) musí být přiložen platný mezinárodní řidičský průkaz.
Zákazník bere na vědomí, že vozy jsou vybaveny monitorovacími a komunikačními bezpečnostními
jednotkami.

Věková omezení
Platí nařízení týkající se minimálního věku a držení řidičského průkazu, které lze zjistit během
rezervace v závislosti na rezervovaném vozidle. V zásadě je minimální věk pro každého řidiče 18 let.
Odchylka od minimálního věku je možná v závislosti na vozidle.
V České republice platí pro minimální věk a držení řidičského průkazu následující bezpečnostní
pravidla:
Minimální věk

Licence

Kategorie vozu

18

Licence držena 2 roky

MCMN, MBME, MTMR, CYMR

19

Licence držena 2 roky

ECME

20

Licence držena 2 roky

ECMR, EDMR, CLMR, ILMR, CLAR, ILAR, EWMR, CWMR, IWMR, IWAR,
CFMR, CFAR, ITMR

21

Licence držena 2 roky

CCCC, SDMR, FDMR, PDMR, SDAR, FDAR, PDAR, SWMR, FWMR, CWAR,
FWAR, IVMR, SVMR, FVMR, IVAR, SVAR, FVAR, SFMR, FFMR, SFAR,
RFAR, FFAR, GFAR

23

Licence držena 2 roky

CDME

Licence držena 2 roky

LDAR, LPAR, XDAR, PFAR, LFAR, XFAR, XTMR, XSAJ, XSAR, XSAX,
XTAR, XXAR, XXAX, XZAN

25

Řidiči ve věku 65 let a starší musí být schopen předložit lékařské potvrzení, že řidič je způsobilý řídit
(může být vyžadováno Policií). Bez potvrzení není ochrana CDW/TP právoplatně sjednána a řidič
odpovídá za auto v plné výši (přes 100%).
Příplatek 408 Kč za den, pro řidiče nad 65 let je příplatek max. 2856 Kč/nájem (pro auto všech
kategorií). Na mladé řidiče mladší 23 let se vztahuje příplatek 408 Kč za den.

Informace o tarifech
Obecné
Všechny platební karty od mezinárodně uznávaných společností vydávajících kreditní karty - jako jsou
American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa, jsou přijatelné jako platební metody, zatímco
všechny předplacené a debetní karty, jako je VISA Electron, nejsou akceptovány. Platební metoda musí
být vystavena na jméno řidiče. Toto musí být předloženo při vyzvednutí vozidla a v tuto chvíli platné.
Sixt CarExpress je přijímána pouze v kombinaci s platnou kreditní kartou.
Platba v hotovosti není přijímána. Vezměte prosím na vědomí, že platby kreditní kartou mohou
vyžadovat PIN od kreditní karty. Deposit je na kartě blokován předem. Přesný depozit je stanoven při
vyzvednutí, protože částka závisí na vozidle, délce pronájmu a dalších faktorech.

Kategorie vozu

Depozit
CZK

Depozit v EUR (podle
aktuálního kurzu je
cena v EUR
orientační)

CZK

EUR

ECMR, EDMR, EWMR, MCMN, MTMR, CFAR, CFMR, CLAR, CLMR, CWMR, CWAR,
CYMR, ECME

25,000.00

ca. 1,000.00

ILAR, ILMR, CCCC, ITMR, IWAR, IWMR, RFAR, SDAR, SDMR, SFAR, SFMR

37,500.00

ca. 1,500.00

FDMR, PDMR, FDAR, PDAR, LDAR, LPAR, XDAR, FWMR, FWAR, IVMR, SVMR, FVMR,
IVAR, SVAR, FVAR, FFAR, GFAR, PFAR, LFAR, XFAR, XTMR, XSAJ, XSAR, XSAX,
XTAR, XXAR, XXAX, XZAN

50,000.00

ca. 2,000.00

Speciální informace o pronájmu při rezervaci předplacených sazeb
Předplacený tarif - plaťte hned
Při rezervaci s předplacenou sazbou bude platba účtována spolu s celkovou cenou za pronájem (včetně
rezervovaných doplňků a poplatků) před zapůjčením. Řidič a způsob platby budou realizovány při
rezervaci a nelze je změnit. Uvedená kreditní karta by měla být platná a musí být (přesně tato karta
z rezervace) k dispozici k předložení při vyzvednutí vozidla. Z této kreditní karty budou účtovány veškeré
dodatečné náklady, které vzniknou během pronájmu auta.
Za nevyzvednutí, pozdní vyzvednutí nebo předčasné vrácení vozidla nebude vrácena náhrada.
Změna rezervace
Předplacenou rezervaci lze změnit až 48 hodin před začátkem pronájmu (v závislosti na dostupnosti) za
poplatek za úpravu rezervace ve výši 509,50 Kč. Veškeré platby, které již byly provedeny za pronájem,
nebudou vráceny; ani nebude vrácena žádná rozdílná částka, pokud tato úprava povede k nižším
nákladům na pronájem. Jakékoli změny provedené v předplacené rezervaci mohou ovlivnit nájemné.
Změna z předplacené sazby na předplacenou sazbu není možná.
Zrušení
Rezervaci lze zrušit před zahájením pronájmu. V případě odstoupení od smlouvy bude již zaplacená
platba předem využita na úhradu storno poplatku. Ten bude zadržen a výše poplatku za pronájem
(včetně veškerých doplňků a poplatků) odpovídá nájmu na celou dobu nájmu, nejdéle však na dobu 3
dnů pronájmu. Storno lze provést online nebo písemně a je nutné je zaslat na adresu: Sídlo Sixt Česká
republika, SPEED LEASE as, Lighthouse Towers, Jankovcova 2 C, CZ - 170 00, Praha 7, Fax: 420 266
007 013, E -mail: rezervace@sixt. cz.

Další podmínky rezervace:
No-show (Zrušení)
V případě, že rezervované vozidlo nebude vyzvednuto nebo nevyzvednuto v dohodnutém čase, bude již
zaplacený poplatek za pronájem zcela zadržen. Jakékoli zrušení později než 60 minut před vyhrazeným
časem vyzvednutí je zákazníkovi účtováno 100% z rezervovaného pronájmu prvního dne. Tolerance pro
vyzvednutí (i vrácení vozidla) je 29 minut.
Flexi záruka vrácení
Plány se mohou změnit. Jako flexibilní partner v oblasti mobility se rádi přizpůsobíme vašim plánům. Díky
naší záruce vrácení Flexi máte možnost kdykoli vrátit vozidlo na autorizovanou pobočku Sixt, bez ohledu
na nájemní smlouvu.

Pokud se vaše plány během doby pronájmu změní, dejte nám vědět telefonicky na čísle +420 22 23 24
995 nebo osobně na kterékoli z našich poboček a naši zaměstnanci vám upraví nájemní smlouvu. Díky
tomu se můžeme přizpůsobit vašim změněným plánům. Tato služba je pro vás samozřejmě bezplatná.
Záruka vrácení Flexi v tarifu Zaplaťte později/při převzetí vozu
Pokud vrátíte své vozidlo dříve, než bylo dohodnuto v nájemní smlouvě, budeme účtovat cenu pronájmu
podle nájemní smlouvy. Za nevyužité dny pronájmu získáte slevu.
Flexi záruka vrácení v tarifu Zaplaťte nyní/předem
Při rezervaci s předplacenou sazbou nebude vrácena náhrada za předčasné vrácení. Další informace
naleznete v sekci Předplacený tarif - Zaplaťte nyní.
Flexi Pozdní vrácení v obou tarifech (Zaplaťte později a Zaplaťte hned)
Pokud vozidlo vrátíte později, aniž byste nás o tom informovali, vyúčtujeme vám poplatek za službu Flexi
Return 320,65 Kč. Tento poplatek se platí navíc k platbě nájemného za každý započatý další den
(započatých 24hodin), které započnou v důsledku prodloužení pronájmu, pokud se individuálně nesjedná
jinak.
Flexi Return Location v obou tarifech (Zaplaťte později a Zaplaťte hned)
Pokud vrátíte vozidlo na jinou stanici, než která byla sjednána ve smlouvě o pronájmu, bude místo Flexi
Return účtovat servisní poplatek 514,25 Kč, pokud jsme nebyli předem informováni o změnách nájemní
smlouvy.
Ochranné podmínky
Pojištění třetích stran / ochrana (TI)
Ochranné krytí pronajatého vozidla (tzv. povinné ručení) zahrnuje odpovědnost třetí strany s
maximálním krytím 100 milionů korun za zranění osob a materiální škody. Z ochrany je vyloučeno použití
vozidla k přepravě nebezpečných věcí, soutěží a jízdě v terénu (více je uvedeno v Obchodních
podmínkách). Veškerá ochrana v rámci nájemní smlouvy bude neplatná, zejména pokud vozidlo použil
neautorizovaný řidič nebo pokud řidič vozidla v době události, která je důvodem k uplatnění nároku,
nevlastnil požadovaný řidičský průkaz, nebo řídl vozidlo v rozporu s Obchodními podmínkami (např.
opilost, úmyslný trestný čin atp.)
Krytí nákladů při poškození při poškození (CDW)
Sjednáním se odpovědnosti za poškození při srážce zbavuje řidiče části odpovědnosti za vozidlo v případě
poškození. Na poškození či ztrátu vybavení vozidla, klíče, nábojů kol (disků i poklic), pneumatik a
jakékoliv jiné poškození kol se nevztahuje žádná ochrana a budou účtovány nájemci.
Pokud je sjednáno se zákazníkem CDW, zákazník odpovídá pouze za následující částky (dle kategorií):
20,000.00 CZK (MCMN, ECMR, EDMR, ECME, EWMR, MTMR)
25,000.00 CZK (CLMR, ILMR, CLAR, ILAR, CWMR, CWAR, CFMR, CFAR, CYMR)
30,000.00 CZK (CCCC, SDMR, SDAR, IWMR, IWAR, ITMR)
35,000.00 CZK (SFMR, SFAR, RFAR)
40,000.00 CZK (FDMR, PDMR, FDAR, PDAR, IVMR, SVMR, FVMR, IVAR, SVAR, FVAR, FFMR, FFAR, GFAR)
45,000.00 CZK (MBME, CDME, LDAR, LPAR, XDAR, SWMR, FWMR, FWAR, PFAR, LFAR, XTMR, XSAJ,
XSAR, XSAX, XTAR, XXAR, XXAX)
250,000.00 CZK (XFAR)
U skupiny automobilů XZAN není možné sjednat prominutí škody způsobené poškozením (ani krádeži).
Pokud CDW nebude sjednáno, bude zákazník odpovědný za plnou hodnotu vozu.

Top Cover CDW
Pokud je CDW již zahrnuto v ceně nebo je připlaceno, může si nájemce zvolit navíc ještě Top Cover
CDW, aby snížil odpovědnost za poškození.
Pokud je sjednán Top Cover CDW, zákazník odpovídá pouze za následující částky poškození (dle
kategorií):
20,000.00 CZK (MCMN, ECMR, EDMR, ECME, EWMR, MTMR)
25,000.00 CZK (CLMR, ILMR, CLAR, ILAR, CWMR, CWAR, CFMR, CFAR, CYMR)
30,000.00 CZK (CCCC, SDMR, SDAR, IWMR, IWAR, ITMR)
35,000.00 CZK (SFMR, SFAR, RFAR)
40,000.00 CZK (FDMR, PDMR, FDAR, PDAR, IVMR, SVMR, FVMR, IVAR, SVAR, FVAR, FFMR, FFAR, GFAR)
45,000.00 CZK (MBME, CDME, LDAR, LPAR, XDAR, SWMR, FWMR, FWAR, PFAR, LFAR, XTMR, XSAJ,
XSAR, XSAX, XTAR, XXAR, XXAX)
250,000.00 CZK (XFAR)
Ochrana Top Cover CDW a proti krádeži není v automobilové kategorii XZAN umožněna sjednat.
Pokud TP nebude přijat, bude zákazník odpovědný za plnou hodnotu vozu.

Ochrana osobních nehod (PAI/PAP)
Vyjmutím osobní úrazové ochrany lze také rozšířit na pokrytí následků nehody.
Uzavřením PAI/PAP je limit odpovědnosti:
179 550 Kč pro invaliditu
88 200 Kč za úmrtí.
Žádné krytí zdravotních nákladů. Jedná se pojistné podmínky třetí strany (pojišťovny).
Pojištění pneumatik a čelního skla (TG)
Pojistné krytí škod pneumatik a skel poskytuje ochranu před poškozením pneumatik, čelního skla,
bočních oken a zadního okna s odpočtem 500 Kč. Pokud nebude ochrana sjednána, bude zákazník
odpovědný za celý rozsah poškození.
Silniční asistence (BC)
Silniční asistence je vaše rozšířená ochrana při poruchách nebo nehodách během vašeho pronájmu a
chrání vás doma i v zahraničí před vysokými náklady na servis, odtahy a opravy škodních událostí, které
způsobíte. Tuto službu lze objednat pouze s nárokem na 24hodinovou silniční asistenci Sixt (kontakt CZ
ke konkrétnímu vozu v DriverSetu ve voze). Dojde -li k poškození pronajatého vozidla, které není kryto
společností Sixt v rámci silniční asistence, odpovídá za vzniklé náklady (odtah, opravy v místě, závoz
náhradního paliva, aj.) nájemce. Silniční ochrana je poskytována EU 24/7 (365 dní).
Přeshraniční pronájmy a územní omezení
Přeshraniční pronájmy jsou povoleny do následujících zemí:
Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako,
Nizozemsko, San Marino, Slovensko, Švýcarsko.
Přeshraniční pronájmy:
Chorvatsko, Estonsko, Velká Británie, Irsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Švédsko a Slovinsko jsou povoleny
s výjimkou následující skupiny vozidel: ILMR, SDMR, FDMR, PDMR, ILAR, FDAR, PDAR, LDAR, LPAR,
XDAR, FWMR , FWAR, IVMR, SVMR, FVMR, IVAR, SVAR, FVAR, SFMR, SFAR, RFAR, FFAR, GFAR, PFAR,
LFAR, XTMR, XSAJ, XSAR, XSAX, XTAR, XXAR, XXAX, XZAN.
Do Polska můžete s výjimkou následujících skupin vozidel: PDMR, PDAR, LDAR, LPAR, XDAR, IVMR,
SVMR, FVMR, SVAR, FVAR, SFMR, SFAR, RFAR, FFAR, GFAR, PFAR, LFAR, XTMR, XSAJ , XSAR, XSAX,
XTAR, XXAR, XXAX, XZAN, Mercedes (SVMR, SVAR).
V případě přestupku proti přeshraničním a územním omezením veškerá ochranná opatřená (pojistná
krytí) pozbývají platnosti.
Není dovoleno přepravovat pronajaté auto trajektem. Kromě: Velké Británie a Irska.

Poplatek za použití v zahraničí
Na cesty do zahraničí se mohou vztahovat další poplatky, které se řídí příslušnou zemí vstupu a je nutné
o ně požádat na pobočce autopůjčovny.
Jednosměrné pronájmy
Jednosměrné pronájmy v lokalitách Sixt v České republice jsou povoleny za podmínek v závislosti na
tarifu.
Všechny mezinárodní jednosměrné pronájmy jsou na vyžádání. Kontaktujte prosím reservation@sixt.cz
nebo pobočku autopůjčovny. V případě neohlášeného a neautorizovaného jednosměrného pronájmu si
vyhrazujeme právo účtovat dodatečný příplatek.

Extras
Příslušenství lze nezávazně rezervovat a jeho poskytnutí závisí na dostupnosti.
V období od 1. listopadu do 31. března jsou zimní pneumatiky v České republice povinné a budou
účtovány.
Navigační systém
Navigační systémy jsou k dispozici za poplatek.
Další řidič
Za dalšího řidiče se účtuje poplatek, jehož podrobnosti jsou uvedeny v nájemní smlouvě, pouze pokud
další řidič předloží platný řidičský průkaz.
Dětské a dětské sedačky
Dětské sedačky a podsedáky jsou k dispozici za poplatek.

Tankování vozidla
Všechna vozidla jsou dodávána s plnou nádrží paliva a měla by být doplněna před návratem do Sixtu,
jinak budou kromě poplatku za tankování účtovány také aktuální ceny za litr benzinu nebo nafty.
Pokud je to žádoucí, vozidlo bude po vrácení na stanici dotankováno podle aktuálně dostupných
podmínek.
Alternativně si můžete v době pronájmu zakoupit nádrž paliva za cenu, která je konkurenceschopná s
místními čerpacími stanicemi, a vrátit nádrž prázdnou. Za nepoužité palivo nebudou poskytnuty žádné
náhrady.
Delivery a vyzvednutí
Služba doručení/vyzvednutí je na vyžádání. Kontaktujte prosím místní rezervační centrum
reservation@sixt.cz nebo +420 22 23 24 995. Delivery a vyzvednutí jsou k dispozici na pobočce
autopůjčovny za poplatek. Na delivery do centra města se může vztahovat dodatečná turistická daň.
Za službu delivery/vyzvednutí může být účtován poplatek mimo otevírací dobu.
Zimní výbava
Zimní pneumatiky, sněhové řetězy a lyžařské nosiče jsou k dispozici za poplatek.
Auto s naftovým motorem – zaručena motorizace
Na požádání za poplatek garantujeme vozidlo s naftovým motorem.
Ostatní poplatky a daně
Když nájemce dostane od pronajímatele přesnosnou navigaci nebo CD s navigací a dálkovou klávesnicí,
je zodpovědný za vrácení CD a klávesnice při návratu auta. Vrácení disku CD a klávesnice bude uvedeno
ve smlouvě nebo v seznamu odbavení. Pokud taková písemná poznámka chybí, nájemce přebírá plnou
odpovědnost za CD a klávesnici a pronajímatel mu může účtovat jeho plnou cenu.
Poplatek za prémiovou lokalitu
Za pronájem na letištních a vlakových nádražích se platí poplatek, který je povinnou položkou
provozovatelů v dané lokalitě. Například letištní poplatek vůči na Letišti Praha a.s.
Vrácení mimo otevírací dobu
Služba vrácení vozu mimo otevírací dobu je k dispozici na vybraných pobočkách. V takovém případě se
za poskytnutí služby účtuje další poplatek.
Výměna klíče
V případě ztráty klíčů se účtuje poplatek za výměnu klíče i zámku.
Poplatek za služby při nehodě tzv. Damage handling fee
Poplatek za službu vyřízení škodní události při nehodě se účtuje, pokud je vozidlo poškozeno.
Licenční poplatek za vozidlo
Licenční poplatek za vozidlo, pokud je se vztahuje k vozidlu, musí být přiúčtován.
Registrační poplatek/silniční daň
Silniční daň je účtována do nájemní smlouvy.
Čištění vozidla
V případě, že vůz po návratu vyžaduje speciální postup čištění (tj. odstranění zápachu, znečištění zvířat,
rozlití tekutin atd.), bude účtován poplatek za úklid.
Všechny ceny jsou včetně DPH (pokud DPH vzniká).
Pro firemní zákazníky s individuální smlouvou mohou platit alternativní ceny a předpisy.

