
Latvija – vieglās automašīnas 

Vispārēja informācija par automašīnu nomu 

Auto nomniekam un autovadītājam ir jāuzrāda derīga autovadītāja apliecība.  
Autovadītāja apliecībai, kuras teksts nav iespiests ar latīņu alfabēta burtiem (arābu, ķīniešu, japāņu, kirilicas u.c.) papildus 
ir jāuzrāda Starptautiskā autovadītāja apliecība. Saņemot automašīnu, lūdzu, uzrādiet derīgu ID karti vai pasi! 
 
Īpaša informācija par priekšapmaksas rezervācijas nosacījumiem 

Rezervācijas maiņa 
Rezervāciju var mainīt ne vēlāk kā 48 stundas pirms nomas sākuma (atkarībā no pieejamības), par maiņu maksājot 20,00 
EUR. Neviens iepriekš veiktais nomas maksājums netiek atmaksāts; kā arī, ja izmaiņu rezultātā veidojas mazāka nomas 

maksa, summas starpība netiek atmaksāta.  

Atcelšana 
Rezervāciju var atcelt līdz nomas sākumam. Atcelšanas gadījumā visi jau veiktie nomas maksājumi tiek atmaksāti, no tiem 
atrēķinot atcelšanas maksu. Atcelšanas maksu tiek aprēķināta, kā 3 dienu nomas maksa (ieskaitot visas ekstras un 
papildmaksas), nepārsniedzot kopējo samaksāto summu. Atcelšanu var veikt tiešsaistē vai rakstiski, sūtot atcelšanas 
pieprasījumu uz adresi: Sixt Latvija, SIA „Transporent”, Vangažu ielā 5, Rīgā, LV-1024; Fax: +371 67819501; e-pasts: 
rent@sixt.lv. 

Neierašanās 
Ja nomnieks pēc automašīnas neierodas vai arī neierodas norunātajā laikā, visi jau veiktie nomas maksājumi tiek ieturēti 
pilnā apmērā. 
  
Vecuma ierobežojumi 

Auto nomai Latvijā ir šādi minimālā vecuma un minimālā autovadītāja stāža nosacījumi: 
 19 gadi /1 gads – ECMR, ECAR klases automašīnas; 
 21 gads /2 gadi – ECMR, ECAR, ECAE CCAR, CDMR, CLMR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, IFAR  SVMR un FVMR 

klases automašīnām; 
 23 gadi /3 gadi – ILAE, SDAR, SFAR, PDAR, LVAR un B klases automašīnām. 

Vadītājiem jaunākiem par 22 gadiem tiek piemērota maksa 60 EUR/dienā, bet ne vairāk kā 300 EUR/mēnesī.   
 
Norēķinu nosacījumi 

Flexi tarifs 
Pieņemam visas starptautiski atzītu kredītkaršu kompāniju kredītkartes – American Express, Eurocard/Mastercard, Visa. 
Nepieņemam priekšapmaksas kartes un debetkartes (Visa Electron). Sixt CarExpress Servicecard pieņemam tikai kopā ar 

derīgu kredītkarti. Sixt pieņem arī AirPlus maksājumus. 

Priekšapmaksas tarifs 
Pieņemam šādas kredītkartes: Eurocard/Mastercard, AmericanExpress Card, VISA Card. 
Nepieņemam nekādas priekšapmaksas kartes un debetkartes (Visa Electron). 
Nomniekam ir jābūt norādītās kredītkartes īpašniekam. Informācija par autovadītāju un norēķinu veidu tiek apstiprināta 
rezervācijas laikā un nav grozāma. Apstiprinātajai kredītkartei jābūt derīgai un tā jāuzrāda automašīnas saņemšanas brīdī. 
Visas papildu izmaksas, kas rodas automašīnas nomas laikā, tiek iekasētas no šīs kredītkartes.  
Priekšapmaksas rezervācijas gadījumā, no kredītkartes pirms nomas sākuma tiks iekasēta precīzi aprēķinātā nomas maksas 
summa. Summu, kas tiks pieprasīta no jūsu kredītkartes, veido nomas cena, kā arī papildu maksājumi. 
Nomas maksa (plus visi citi līgumā iekļautie maksājumi, piemēram, pašriska samazināšana, maksa par piegādi, lidostu 
nodevas u.c.), kā arī PVN attiecīgajā brīdī likumā noteiktajā apjomā ir jāsamaksā pilnā apmērā par līgumā noteikto laika 
posmu, t.i., ja jūs ierodaties pēc automašīnas vēlāk vai nododat to agrāk, kompensācija par šo laiku netiks atmaksāta.  

 
Vispārējie nosacījumi 
Nomnieka kredītkartē tiks veikta naudas līdzekļu rezervēšana / autorizācija kā drošības nauda nomas noteikumu izpildei. 
Precīza nepieciešamās drošības naudas summa tiek noteikta automašīnas saņemšanas brīdī, jo tā ir atkarīga no konkrētās 
automašīnas. Nomājot SDAR, SFAR, PDAR un LVAR klases automašīnu, klientam ir jāuzrāda divas kredītkartes. 
  
Vispārējie apdrošināšanas nosacījumi  

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (TI) 
Transportlīdzekļa apdrošināšana sedz nomnieka civiltiesisko atbildību par iespējamiem miesas bojājumiem līdz 5000000 
EUR, un par iespējamiem materiālajiem zaudējumiem – līdz 1000000 EUR. Nomnieks maksimālās atbildības summas 
apmērā atbild par paša izraisītajiem negadījumiem, par bojājumiem, kas radušies autostāvvietās, par auto zādzību vai 
jebkādiem bojājumiem, ko izraisījusi nezināma trešā persona.  

Apdrošināšana neattiecas uz gadījumiem, kad transportlīdzeklis tiek izmantots bīstamu kravu pārvadāšanai. Apdrošināšana 
tiek anulēta, ja transportlīdzekli izmantojis neautorizēts vadītājs, kā arī tad, ja autovadītāja izraisītas situācijas rezultātā 
viņam tiek pieprasīta vadītāja apliecība, bet viņam tādas nav.  
Apdrošināšana neattiecas uz gadījumiem, kad auto tiek vadīts ar likumu neatļautās vietās vai bezceļu teritorijās.  

Atbrīvošana no atbildības par bojājumiem (LDW) 
LDW atbrīvo autovadītāju no atbildības par daļu no transportlīdzekļa vērtības tā bojājuma vai zādzības gadījumā.  
Ja klients neizvēlas LDW, no viņa tiks pieprasīta atbildība par pilnu automašīnas vērtību. Izvēloties LDW, klients ir atbildīgs 
par šādām summām: 

 550 EUR – par ECMR, ECAR, ECAE CDMR, CLMR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR,IFMR, IFAR un ILAE klases 
automašīnām; 

 950 EUR – par CCAR, SDAR, SFAR, SVMR, FVMR, PDAR, LVAR un B klases automašīnām.  



Apdrošināšana neattiecas uz riepu un logu bojājumiem.  

Papildu atbrīvošana no atbildības (Top Cover LDW) 
Ja LDW jau ir iekļauta nomas maksā, nomnieks var izvēlēties Papildu LDW, lai samazinātu vai tiktu atbrīvots no pārējās 
atbildības.  
Izvēloties Papildu LDW, nomnieks ir atbildīgs tikai šādu summu apmērā:  

 350 EUR – par ECMR, ECAR, ECAE CDMR, CLMR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR,IFMR, IFAR un ILAE klases 

automašīnām; 
 550 EUR – par CCAR, SDAR, SFAR, SVMR, FVMR, PDAR, LVAR un B klases automašīnām.  

Īpašā papildu atbrīvošana no atbildības (Super Top Cover LDW) 
Ja LDW jau ir iekļauta nomas maksā, nomnieks var izvēlēties Īpašo papildu LDW, lai samazinātu vai tiktu atbrīvots no 
pārējās atbildības. 
Izvēloties Īpašo papildu LDW, klients ir atbildīgs tikai šādu summu apmērā:   

 0 EUR – par ECMR, ECAR, ECAE CCAR, CDMR, CLMR, IDMR, IDAR, ILAE IWMR, IWAR, IFMR, IFAR SVMR, FVMR, 
SDAR, PDAR, SFAR, LVAR un B klases automašīnām. 

Riepu un vējstiklu apdrošināšana (TG) 
Riepu un vējstikla apdrošināšana sedz riepu un vējstikla bojājumu sekas.  
Ja klients neizvēlas TG, no viņa tiek pieprasīta atbildība par riepu un vējstikla pilnu vērtību.  
Izvēloties TG, klients ir atbildīgs tikai par šādu summu: 0 EUR. 

 
Piegāde un ierašanās pēc automašīnas 
Piegādes pakalpojumi tiek sniegti un ierašanās pēc automašīnas notiek pēc klienta pieprasījuma. Lūdzu, sazinieties ar 
vietējo nomas punktu.  
 
Ārpus darba laika 
Par rezervācijām ārpus nomas punkta darba laika tiek iekasēta papildmaksa līdz 30 EUR.  
 
Vienvirziena noma 

Valsts robežās 
Papildmaksa par vienvirziena nomu starp Sixt nomas punktiem Latvijas robežās ir EUR 15. 

Ārpus valsts robežām 

Starptautiskā vienvirziena noma iespējama pēc pieprasījuma. Lūdzu, sazinieties ar vietējo nomas punktu.  

 EUR 

Tallina (Igaunija), Viļņa (Lietuva) 100,-    140,- 

 
Nomas maksa izbraukšanai ārpus valsts un teritoriālie ierobežojumi 

Noma izbraukšanai ārpus valsts ir par maksu un tikai pēc pieprasījuma. Lūdzu, sazinieties ar vietējo nomas punktu.  
 
Maksa par izbraukšanu ārpus valsts 

Noma izbraukšanai ārpus Latvijas ir atļauta uz šādām valstīm:  
 Igaunija, Lietuva. Bez papildu maksas par izbraukšanu ārpus valsts.  
 Somija, Polija, Zviedrija, Norvēģija. Tiek iekasēta papildmaksa 50 EUR apmērā par izbraukšanu ārpus valsts.  
 Andora, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Francija, Vācija, Grieķija, 

Ungārija, Itālija, Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Monako, Melnkalne, Nīderlande, Portugāle, 
Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Vatikāns. Tiek iekasēta papildmaksa EUR 100 
apmērā par izbraukšanu ārpus valsts.  

 Lielbritānija, Īrija. Tiek iekasēta papildmaksa 150 EUR apmērā par izbraukšanu ārpus valsts.  
Robežu šķērsošanas noteikumu un teritoriālo ierobežojumu pārkāpšanas gadījumā tiek anulēta visa apdrošināšana.  

 
Lidostas un dzelzceļa stacijas nodeva 
Nomājot automašīnu lidostā vai dzelzceļa stacijā, tiek iekasēta papildu nodeva 8% apmērā no pamata (laiks un 
nobraukums) nomas maksas. 
 

Ekstras 

 Aksesuāri EUR/dienā EUR/mēnesī 

 

Zīdaiņa sēdeklītis (0-13 kg) 6,-  

 

Bērna sēdeklītis (9-18 kg) 6,-  

 

Navigācijas sistēma 9,- 90,- 

Aksesuārus var nomāt pēc izvēles un atkarībā no pieejamības. Laika posmā no 1.novembra līdz 1.aprīlim visām automašīnu 
klasēm ir ziemas riepas.  



 

Papildu autovadītājs 
Papildu autovadītāja gadījumā tiek iekasēta piemaksa 4 EUR apmērā par katru dienu. 

Maksa par degvielas iepildīšanu 
Visas automašīnas tiek izsniegtas ar pilnu degvielas tvertni, un klients to piepilda pirms automašīnas atdošanas Sixt, pretējā 
gadījumā tiks iekasēta mūsu pašlaik spēkā esošā degvielas iepildīšanas maksa.  

Piedāvājam iespēju auto saņemšanas brīdī iegādāties pilnu degvielas tvertni par cenu, kas atbilst tirgus cenai vietējās 
degvielas uzpildes stacijās, un atdot automašīnu ar tukšu degvielas tvertni. Kompensācija par neizmantoto degvielu netiks 
atmaksāta.  
 
Citi maksājumi un nodokļi 

Soda nauda un maksa par soda naudas administrēšanu 
Ja nomniekam nomas laikā tiek izrakstīta soda naudas kvīts par satiksmes noteikumu vai auto novietošanas noteikumu 
pārkāpumiem, tad kopā ar soda naudas summu tiks iekasēta administrēšanas maksa 15 EUR apmērā.  
Nomnieks ir atbildīgs par visu nomas laikā izrakstīto soda naudas kvīšu apmaksu.  

Samaksa par nepatīkamu smaku novēršanu 
Visas Sixt Latvija automašīnas ir nesmēķētāju auto. Ja automašīnai smēķēšanas rezultātā ir nepieciešama papildu tīrīšana 
vai smaku novēršana, rēķinā tiks iekļauta papildmaksa 250 EUR apmērā.  

 
Visas cenas ietver PVN (kad PVN ir piemērojams). 
Korporatīvajiem klientiem ar individuāliem līgumiem var piemērot atšķirīgas cenas un noteikumus.  

 


