Latvija – vieglās automašīnas
Vispārēja informācija par automašīnu nomu
Auto nomniekam un autovadītājam ir jāuzrāda autovadītāja apliecība.
Autovadītāja apliecībai jābūt derīgai un izdotai:

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī vai Šveicē;

1968.gada Vīnes konvencijas “Par ceļu satiksmi” dalībvalstī- tiek pieņemta bez papildus dokumentācijas, ja teksts
iespiests ar latīņu alfabēta burtiem. Citās valstīs izdotās autovadītāja apliecībām, papildus ir obligāti jāuzrāda
Starptautiskā autovadītāja apliecība;

1949.gada Ženēvas konvencijas par ceļu satiksmi dalībvalstī- starptautiska parauga autovadītāja apliecība ir
obligāta.
Starptautiskā parauga autovadītāja apliecība netiek pieņemta bez derīgas nacionālas autovadītāja apliecības. Lūdzam
uzrādīt derīgu ID karti vai pasi pirms automašīnas saņemšanas.
1968.gada Vīnes konvencijas “Par ceļu satiksmi” dalībvalstis – Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Bahamas, Bahreina,
Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Centrālā Āfrikas Republika, Kostarika, Kuba, Kongo Demokrātiskā Republika,
Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Gruzija, Gajāna, Svētais krēsls, Indonēzija, Irāna, Izraēla, Kotdivuāra,
Kazahstāna, Kenija, Kuveita, Kirgizstāna, Libērija, Meksika, Monako, Moldova, Mongolija, Montenegro, Maroka, Nigērija,
Pakistāna, Peru, Filipīnas, Krievija, San Marino, Senegāla, Serbija, Seišelu salas, Dienvidāfrika, Tadžikistāna, Tunisija,
Turkmenistāna, Ukraina, Apvienotie Arābu Emirāti, Urugvaja, Uzbekistāna un Zimbabve.
1949.gada Ženēvas konvencijas par ceļu satiksmi dalībvalstis - Alžīrija, Argentīna, Austrālija, Bangladeša, Barbadosa,
Benina, Botsvāna, Burkinafaso, Kambodža, Kanāda, Čīle, Dominikānas Republika, Ekvadora, Ēģipte, Fidži, Gana,
Gvatemala, Haiti, Indija, Jamaika, Japāna, Jordānija, Laosa, Libāna, Lesoto, Madagaskara, Malāvija, Malaizija, Mali,
Namībija, Jaunzēlande, Nigērija, Jaungvineja, Paragvaja, Korejas Republika (Dienvidkoreja), Ruanda, Sjerraleone,
Singapūra, Šrilanka, Sīrija, Taizeme, Togo, Trinidada un Tobago, Turcija, Uganda, Amerikas Savienotās valstis un
Venecuēla.
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: Transporent auto noma SIA, Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046, Fakss: +371 67819501, epasts: 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:
Vecums

Stāžs

Automašīnas klase

19 gadi

1 gads

ECMR, ECAR, CFAR

21 gads

2 gadi

CDMR, CDAR, CPAR, CLMR, CLAR, CWMR, CWAR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR,
IFMR, IFAR, ILAE, FVMR, FVAR

23 gadi

3 gadi

SDAR, FDAR, PDAR, FPAR, LDAR, LVAR, PFAR, LFAR, XFAR, XDAR

Vadītājiem jaunākiem par 21 gadiem tiek piemērota papildu maksa 10.00 EUR/dienā
Norēķinu nosacījumi
Flexi tarifs
Pieņemam visas starptautiski atzītu kredītkaršu kompāniju kredītkartes – American Express, Eurocard/Mastercard, Visa.
Nepieņemam priekšapmaksas kartes un debetkartes (Visa Electron, Maestro).
Sixt CarExpress Servicecard pieņemam tikai kopā ar derīgu kredītkarti.
Sixt pieņem arī AirPlus maksājumus.
Nomājot SDAR, FDAR, PDAR, PFAR, LFAR, LDAR, LVAR, XFAR, XDAR klases automašīnu, klientam ir jāuzrāda divas
kredītkartes.
Priekšapmaksas tarifs
Pieņemam šādas kredītkartes: Eurocard/Mastercard, AmericanExpress Card, VISA Card.

Netiek pieņemtas nekāda veida priekšapmaksas kartes un debetkartes (Visa Electron, Maestro).
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.
Gadījumā, ja nomā ir iekļauts Super Top Cover LDW un Tyre and Windscreen Coverage (TG) – 100.00 EUR;
Gadījumā, ja nomā ir iekļauti cita veida LDW – drošības nauda ir vienādā apjomā ar pašriska apjomu;
Gadījumā, ja nomā nav iekļauts LDW (Nomnieks ir atbildīgs par pilnu transporta līdzekļa vērtību,) – 3000.00 EUR
SDAR, FDAR, FPAR, PDAR, LDAR, LVAR, PFAR, LFAR, XFAR, XDAR grupu automašīnas - 5000.00 EUR.
Lūdzam ņemt vērā, ka maksājumiem ar kredītkarti nepieciešams kredītkartes PIN kods.
Vispārējie apdrošināšanas nosacījumi
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (TI)
Transportlīdzekļa apdrošināšana sedz nomnieka civiltiesisko atbildību par iespējamiem miesas bojājumiem līdz 5,000,000
EUR, un par iespējamiem materiālajiem zaudējumiem – līdz 1,000,000 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
ar sekojošu pašrisku:
850.00 EUR – par ECMR, ECAR, ECAE, CFAR, CDMR, CDAR, CLMR, CLAR, CPAR, CWMR, CWAR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR,
IFMR, IFAR, FVMR, FVAR klases automašīnām;
1150.00 EUR – par ILAE, SDAR, FDAR, FPAR, PDAR, LDAR, LFAR, PFAR klases automašīnām.
1450.00 EUR – par LVAR, XFAR, XDAR 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 ar sekojošu pašrisku:
425.00 EUR – par ECMR, ECAR, ECAE, CFAR, CDMR, CDAR, CLMR, CLAR, CPAR CWMR, CWAR, IDMR, IDAR, IWMR, IWAR,
IFMR, IFAR, FVMR; FVAR klases automašīnām;
575.00 EUR – par ILAE, SDAR, FDAR, FPAR, PDAR, LDAR, LFAR, PFAR klases automašīnām.
725.00 EUR – par LVAR, XFAR, XDAR 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 ar 0.00 EUR pašrisku.
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: 0.00 EUR.
Palīdzība uz ceļa (BC)
Palīdzība uz ceļa ir papildus apdrošināšana jūsu auto nomai Baltijas valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija), lai nodrošinātos
pret neparedzēti augstām pakalpojumu izmaksām sekojošos gadījumos:
Automašīnas signalizācijas nobloķēšana, atslēgu atstāšana automašīnā, palīdzība automašīnas iedarbināšanā tukša
akumulatora gadījumā, apstāšanās, kas izraisīta degvielas iztrūkuma dēļ (degvielas izmaksas nav iekļautas),bojātas riepas
maiņa vai remonts (riepas cena nav iekļauta, iekļauts Glass & Tire Protection), iestrēgšana uz ceļa.
Visi pakalpojumi var tikt pieteikti 24/7 Palīdzība uz ceļa. Pakalpojuma veidam un apjomam jābūt precīzi zināmam, lai spētu
nodrošināt pilnvērtīgu Nomnieka mobilitāti. Gadījumā, ja nomas automobilim tiek nodarīti bojājumi, kas nav iekļauti
Palīdzībā uz ceļa, Nomnieks ir atbildīgs par nodarīto bojājumu apjomu.
Nomas klienti var iegādāties Palīdzību uz ceļa (Road Assistance) par EUR 3.00 dienā, maks. EUR 42.00.
Gadījumā, ja Nomnieka nomas līgumā nav iekļauts pakalpojums Palīdzība uz ceļa (Road Assistance) , Nomniekam tika
piemērota pakalpojuma maksa 150.00 EUR par katru gadījumu.
Piegāde un ierašanās pēc automašīnas
Piegādes pakalpojumi tiek sniegti un ierašanās pēc automašīnas notiek pēc klienta pieprasījuma. Lūdzu, sazinieties ar
vietējo nomas punktu.
(Delivery = DL; Collection = CO)

Ārpus darba laika
Par rezervācijām ārpus nomas punkta darba laika tiek iekasēta papildu samaksa līdz 40.00 EUR.
(Out Of Hours = OH)
Vienvirziena noma
Valsts robežās
Vienvirziena nomas starp Sixt nomas punktiem Latvijas robežās ir bezmaksas.
Ārpus valsts robežām
Lūdzam sazināties ar vietējo Sixt nomas punktu vai Klientu apkalpošanas centru.
Starptautiskās Vienvirziena nomas (International One Way Rentals) ir atļautas uz sekojošām valstīm:

EUR par nomu
Tallina, Tartu (Igaunija)

100.00 - 140.00

Viļņa, Kauņa, Klaipēda,Palanga (Lietuva)

100.00 - 140.00

Polija, Somija

968.00 EUR

Vācija, Zviedrija, Austrija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija

1210.00 EUR

Šveice, Beļģija, Nīderlande, Luksemburga, Slovēnija, Horvātija, Norvēģija, Dānija

1573.00 EUR

Francija, Itālija, Monako, Rumānija, Bulgārija

2178.00 EUR

Spānija, Portugāle, Grieķija

3025.00 EUR

(One-Way = OW)
Ceļojumi uz citām valstīm pieejami pēc pieprasījuma.
Nomas Ārpus valsts robežām un Teritoriāli ierobežojumi
Nomniekam ir tiesības lietot transporta līdzekli tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā; izņemot, ja Līgumā norādīts:
“Zone 1” –augstāk minēto valstu teritorijas un Polijas, Zviedrijas un Somijas teritorijā- 100.00 EUR par nomu;
“Zone 2” – Zone 1 un Andoras, Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Bosnijas & Hercegovinas, Čehijas, Dānijas, Francijas,
Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Lihtenšteinas, Luksemburgas, Maķedonijas, Monako, Melnkalnes, Nīderlandes, Norvēģijas,
Portugāles, Rumānijas, Sanmarīno, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Vatikāna
teritorijā- 150.00 EUR par nomu;
“Zone 3” – Zone 2 un Īrijas un Lielbritānijas teritorijā - 200.00 EUR par nomu;
Transporta līdzekļa lietošana NVS teritorijā (t.i. robežas šķērsošana uz Krievijas, Kaļiņingradas,
Baltkrievijas, Ukrainas, utml teritoriju) ir aizliegta.
Gadījumā, ja transporta līdzeklis tiek lietots ārpus Līgumā norādītās teritorijas, Sixt ir tiesības nekavējoties uzteikt Līgumu
bez jebkādām soda sankcijām no Nomnieka puses. Nomnieks apliecina, ka ir brīdināts par to, ka Līguma noteikumi par
apdrošināšanu, tehnisko palīdzību, bojājumu novēršanu un/vai aizvietošanas auto nebūs spēkā, ja transporta līdzeklis tiks
lietots ārpus Līgumā un/vai apdrošināšanas polisē norādītās teritorijas. Šādā gadījumā transporta līdzekļa apdrošināšana,
tehniskā palīdzība, bojājumu novēršana un/vai aizvietošanas auto ir pieejami par papildus samaksu.
Premium Location Fee
Premium location fee 8% apmērā no bāzes nomas cenas (T&M) tiek piemērota auto nomām lidostas un dzelzceļu staciju
nomas punktos.
(Premium Location Fee = Y)
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums

EUR/ dienā

EUR/ mēnesī

Bērnu sēdēklītis (garantēts)
(0-13 kg)

9.00

126.00

Bērnu sēdeklītis (garantēts)
(9-36 kg)

9.00

126.00

Būsteris (garantēts)
(15-36 kg)

9.00

126.00

Navigācijas iekārta

9.00

90.00

Augstāk minētie pakalpojumi var tikt rezervēti atsevišķi un ir pieejami pēc pieprasījuma.
Periodā no 1. novembra līdz 1. aprīlim visām automašīnu grupām tiek nodrošinātas ziemas riepas.

Papildu vadītājs
Tiek piemērota maksa par Papildu vadītāju 4.01 EUR/ dienā.
Degvielas uzpildes maksa
Visi nomas transportlīdzekļi tiek izsniegti ar pilnu degvielas bāku un, atgriežot tos Sixt, transportlīdzekļiem jābūt ar pilnu
degvielas tvertni. Gadījumā, ja nomas automašīna tiek atgriezta ar nepilnu degvielas tvertni, Sixt piemēro Degvielas
uzpildes maksu 3.00 par litru apmērā.
Nomas sākumā piedāvājam iegādāties pilnu degvielas tvertni par vidējo vietējo uzpildes staciju degvielas cenu un atgriezt
nomas automašīnu ar tukšu degvielas bāku. Par neizmantoto degvielu nauda netiek atgriezta.
Cita veida maksas un nodevas
Sodu administrēšanas maksa
Gadījumā, ja nomniekam nomas periodā ir radušies ceļu satiksmes/ stāvēšanas pārkāpumi, nomniekam tiks piemērota
sodu Administrēšanas maksa 25.00 EUR apmērā par sodu.
Nomnieks ir atbildīgs par visu nomas periodā veikto pārkāpumu sodu nomaksu.
Smaku likvidēšanas maksa
Visos Latvijas nomas transportlīdzekļos ir aizliegts smēķēt. Gadījumā, ja transportlīdzeklim pēc nomas nepieciešama īpaša
tīrīšanas/ smaku likvidēšana, ko izraisījusi smēķēšana nomas transportlīdzeklī, nomniekam tiks piemērota soda maksa
250.00 EUR apmērā.
Visas cenas ir ar PVN (ja tiek piemērots PVN).
Korporatīvajiem klientiem ar spēkā esošiem līgumiem, tiek piemērotas īpašas pakalpojumu cenas un nosacījumi.

