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Sixt Autovuokraamon vuokrausehdot Suomessa 

Suomi – Henkilöauto (PKW)  

Yleiset vuokrausehdot 

Vuokralleottajalla ja kaikilla kuljettajilla tulee olla voimassaoleva ajokortti. 

Muilla kuin roomalaisilla kirjaimilla kirjoitetun ajokortin (arabialaiset, kiinalaiset, japanilaiset, 
kyrilliset jne. kirjaimet) mukana tulee olla kansainvälinen ajokortti. 

Näytäthän voimassaolevan henkilötodistuksen tai passin autoa noutaessasi! 

Nämä ehdot ovat autovuokraamokohtaiset. Suomessa kaikkiin vuokrauksiin sovelletaan 
lisäksi Suomen Autovuokraamojen Liiton (SAL) yleisiä ehtoja.  

Erityiset vuokrausehdot etukäteen maksettavissa (Prepaid) varauksissa 

Varauksen muuttaminen 

Varaus voidaan muuttaa jopa 48 tuntia ennen vuokrauksen alkua (saatavuudesta riippuen) 
muutosmaksusta 20,00 euroa. Vuokrausta varten suoritettuja maksuja ei palauteta, eikä 
erotusta palauteta jos muutos johtaa pienempään vuokrahintaan.  

Peruutus 

Varaus voidaan peruuttaa ennen vuokrauksen alkua. Jos peruutat vuokrauksen, 
ennakkomaksu palautetaan peruutusmaksua lukuunottamatta. Peruutusmaksu on 
vuokrahinta (lisätarvikkeet ja muut maksut mukaanlukien) korkeintaan kolmen (3) 
vuokrapäivän ajalta. Peruutukset tehdään verkossa tai kirjallisesti, ja ne tulee osoittaa: Sixt 
Autovuokraamo, Veho Rent Oy Ab, Työpajankatu 2, 00580 Helsinki, Faksi: +358 
201122501, Sähköposti: reservation@sixt.fi. 

Saapumatta jättäminen 

Jos varattua autoa ei noudeta tai jos sitä ei noudeta sovittuna ajankohtana, ennalta 
maksettu osuus vuokrauksesta pidätetään kokonaan. 

Ikärajoitukset 

Suomessa seuraavat säännöt koskevat vähimmäisikää sekä ajokortin omistamista: 

19 vuotta / 1 vuosi ajokokemusta autoluokissa MBMR, MBAR, MTMR, ECMR, CCMR, 
CCAR, CDMR, CDAR ja CWMR 
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20 vuotta/1 vuosi ajokokemusta autoluokissa IWMR, IDMR, IFMR, IDAH ja IDAR 
21 vuotta/1 vuosi ajokokemusta autoluokissa SDMR, SDAR, SWMR, SWAR, SVMR, 
SVAH, SFMR, FDAR, FWAR, PDAR, PWAR, PFAR ja FVMR,  
25 vuotta/1 vuosi ajokokemusta autoluokissa SSMR, LTAR, XDAR, XFAR ja XCAE. 

Nuoren kuljettajan lisämaksu 29,00 euroa per vuokraus koskee alle 25-vuotiaita kuljettajia.  

Maksuehdot 

Maksu autoa noudettaessa (Flex-rate) 

Hyväksymme kaikki luottokortit kansainvälisesti tunnetuilta luottokorttiyhtiöiltä, kuten 
American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard ja Visa sekä AirPlus-tilin 
maksutapana. 

Emme hyväksy prepaid-kortteja tai debit maksukortteja (VISA Electron, Maestro card) 
emmekä käteismaksuja. 

Sixt-kortit hyväksytään vain voimassaolevan luottokortin kanssa. 

Ennakkomaksu (Prepaid) 

Seuraavat luottokortit hyväksytään: American Express, Eurocard/Mastercard and Visa. Me 
emme hyväksy prepaid-kortteja tai debit- maksukortteja (Visa Electron). Vuokraajan tulee 
olla varauksessa käytetyn luottokortin omistaja. Valtuutetun kuljettajan henkilötiedot ja 
maksutapa vahvistetaan varausvaiheessa, eikä niitä voi muuttaa. Vahvistetun luottokortin 
tulee olla voimassa ja se tulee esittää ajoneuvoa noudettaessa. Kaikki ylimääräiset 
autonvuokrauksesta johtuvat kulut veloitetaan tältä luottokortilta. 

Kun varaus tehdään prepaid-hinnalla, luottokortilta veloitetaan ennen vuokrauksen alkua 
suoraan arvioitua kokonaisvuokraa vastaava määrä. Luottokortilta veloitettava summa 
sisältää vuokrauksen sekä lisämaksut. 
Vuokrauksen hinta (sekä muut sovitut lisämaksut, esim. omavastuun pienentäminen, 
toimituskulut, lentokenttämaksut, jne.) sekä arvonlisävero laissa määritellyn suuruisena 
tulee maksaa kokonaan sovitulta vuokra-ajalta. Mikäli ajoneuvo noudetaan myöhässä tai 
palautetaan liian aikaisin, hyvityksiä menetetystä ajasta ei makseta. 

Yleistä 

Autovuokraamolla on oikeus tehdä vuokralleottajan (kuljettaja) luottokortille 
ennakkovarmennus vuokrauksen yhteydessä. Ennakkovarmennuksen määrä riippuu 
vuokrattavasta autoluokasta. 

Yleiset vakuutusehdot 
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Liikennevakuutus - Third Party Liability (TI) 

Vuokratun ajoneuvon vakuutus sisältää liikennevakuutuksen (muissa maissa Third Party 
Liability) eli rajoittamattoman suojan henkilövahingoilta. Materiaalivahinkojen 
enimmäiskorvaus on 3.3 miljoonaa euroa. 

Vakuutus ei kata ajoneuvon käyttöä vaarallisten aineiden kuljetukseen. Vuokrasopimuksen 
osana oleva vakuutus ei kata etenkään tapauksia, joissa valtuuttamaton kuljettaja on 
käyttänyt autoa, tai auton kuljettajalla ei ole ajo-oikeutta.  

Kolari-  ja varkausturva – Loss Damage Waiver (LDW) 

Kolari- ja varkausturva (Loss Damage Waiver) poistaa kuljettajan omavastuun osaan 
ajoneuvosta vahingon tai varkauden sattuessa. 

Jos kolari- ja varkausturvaa ei valita/ hyväksytä, vuokralleottajan (kuljettajan) omavastuu 
on 4 000 euroa.  

Jos kolari- ja varkausturva valitaan/hyväksytään, vuokralleottajan (kuljettajan) omavastuu 
riippuu autoluokasta: 
 
900 euroa, autoluokat: MBMR, MBAR, MTMR, ECMR, CCMR, CCAR, CDMR, CDAR, 
CWMR, IDMR, IDAR, IFMR, IDAH, IWMR, SDMR, SDAR, SWMR, SWAR, SVMR, SVAH, 
SFMR, FDAR, FWAR, PDAR, PWAR, PFAR, FVMR. 
1500 euroa, autoluokat:  SSMR, LTAR, XDAR, XFAR.  

2500 euroa, autoluokka: XCAE. 

Turva ei kata renkaisiin ja ikkunoihin kohdistuvia vaurioita. 

Jos vuokralleottaja (kuljettaja) pienentää omavastuutaan valitsemalla/hyväksymällä 
omavastuun poiston (Top Cover LDW), omavastuu on 0 euroa. Pois lukien autoluokka 
XCAE, johon ei voi valita omavastuun poistoa. 

Rengas- ja lasiturva - Glass&Tire (GT) 

Rengas- ja lasiturva korvaa renkaisiin, tuulilasiin, sivuikkunoihin tai takaikkunoihin 
kohdistuvat vahingot. 

Jos vuokralleottaja (kuljettaja) ei valitse/hyväksy GT)-turvaa, hän vastaa kaikista 
renkaisiin, tuulilasiin, sivuikkunoihin tai takaikkunoihin kohdistuvista vahingoista 
täysimääräisesti. 

Jos vuokralleottaja (kuljettaja) valitsee/hyväksyy GT-turvan, omavastuu on 0 euroa. 

Toimitus & Nouto 
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Toimipisteen aukioloaikoina 

Kaupungin rajojen sisällä toimitus- ja/tai noutopalvelusta veloitetaan 40,00 euroa per 
suunta. 
Kaupungin rajojen ulkopuolella toimitus- ja/tai noutopalvelusta veloitetaan 40,00 per 
suunta sekä lisämaksu 1,24 euroa per km. 

Toimitus- ja noutopalvelusta tulee sopia etukäteen. Ota yhteyttä lähimpään 
toimipisteeseen. 

Toimipisteen aukioloaikojen ulkopuolella 

Toimistoaikojen ulkopuolella toimituksista ja noudoista veloitetaan 40,00 lisämaksu per 
suunta. 

Yhdensuuntaiset vuokraukset 

Kotimaassa 

Yhdensuuntaisesta vuokrauksesta puhutaan silloin, kun auto palautetaan eri 
toimipisteeseen kuin mistä se on noudettu. Yhdensuuntaisista vuokrauksista Sixt-
toimipisteissä Suomessa veloitetaan lisämaksu, jonka suuruus on 125 -270 euron väliltä. 

Ulkomailla 

Kaikki kansainväliset yhdensuuntaiset vuokraukset tehdään sopimuksen mukaan. Ota 
yhteyttä paikalliseen toimipisteeseen tai asiakaspalveluumme Suomessa sähköpostitse 
reservation@sixt.fi. 
 
Kansainväliset yhdensuuntaiset vuokraukset ovat mahdollisia lisämaksusta seuraaviin 
maihin: 

 €  

Ruotsi, Norja, Tanska 1476.-  

Saksa 1745.-  

Ranska, Itävalta, Sveitsi, Alankomaat, Belgia, Luxemburg 2145.-  

Italia, Espanja, Portugali (vain mannerosissa) 2680.-  

Vuokraus maan rajojen yli & aluerajoitukset 

Auton vieminen ulkomaille on mahdollista vain erikseen asiasta sovittaessa. Ota yhteyttä 
paikalliseen toimipisteeseen tai asiakaspalveluumme sähköpostitse reservation@sixt.fi. 
 
Rajan ylittävät vuokraukset ovat mahdollisia seuraaviin maihin: 
Andorra, Itävalta, Belgia, Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Latvia, 
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Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Monaco, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi 
ja Sveitsi. 

Baltian maihin (Viro, Latvia ja Liettua) matkustavien tulee ilmoittaa tästä 7 päivää ennen 
auton noutoa. 
 
Auton vieminen Venäjälle ei ole mahdollista. 

Jos rajanylitys- ja aluerajoituksia rikotaan, kaikkien vakuutusten ja turvien voimassaolo 
raukeaa. 

Lentokenttämaksu 

Lentokenttien toimipisteissä peritään palvelumaksu, jonka suuruus on 42,00 euroa. 

Lisävarusteet 

 Lisävaruste  Euroa/päivä, Max. euroa/vuokraus 

 
Vauvankaukalo (0-35 kg)  35,00 

 

Lastenistuin  

(0-10 kg,9-18kg/Ryhmä 0/1) 
 35,00  

 

Istuinkoroke 

(15-36 kg/Ryhmä 2/3) 
 26,00 

 
Navigaattori (taattu) 15,00  105.00 

 
Diesel-moottori 9,00 63,00 

 
Suksiboksi  120,00 

 
Taakkateline   45,00 

Lisävarusteiden varaaminen on vapaaehtoista ja riippuu saatavuudesta. 

Lisämaksusta tarjottavat nastattomat talvirenkaat (vaaditaan joissakin maissa) tulee tilata 
etukäteen. 

Talvimaksu 

Aikavälillä 1.11. -31.3. peritään 4,00 euron talvimaksu per päivä (korkeintaan 56,00 euroa / 
kk). Maksu sisältää mm. talvirenkaat sekä jääkaapimen ja lumiharjan. 
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Lisäkuljettaja 

Jokaisesta lisäkuljettajasta peritään lisämaksu 29,00 euroa per vuokraus. 

Polttoainemaksu 

Vuokra-auto luovutetaan täydellä polttoainetankilla. Mikäli auto palautetaan 

polttoainetankki vajaana, Sixt huolehtii tankkauksesta. Voimassaoleva puuttuvan 

polttoaineen veloitushinta palvelumaksuineen lisätään vuokrauksen loppusummaan.  

 

Muut maksut ja verot 

Rekisteröintimaksu 

Rekisteröintimaksu on 4,00 euroa/päivä, korkeintaan 56,00 euroa/kuukausi. 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos ALV:ia sovelletaan). 

 

Suomi – Pakettiauto (LKW)  

Yleiset vuokrausehdot 

Vuokralleottajalla ja kaikilla kuljettajilla tulee olla voimassaoleva ajokortti. 

Muilla kuin roomalaisilla kirjaimilla kirjoitetun ajokortin (arabialaiset, kiinalaiset, japanilaiset, 
kyrilliset jne. kirjaimet) mukana tulee olla kansainvälinen ajokortti. 

Näytäthän voimassaolevan henkilötodistuksen tai passin autoa noutaessasi! 

Nämä ehdot ovat autovuokraamokohtaiset. Suomessa kaikkiin vuokrauksiin sovelletaan 
lisäksi Suomen Autovuokraamojen Liiton (SAL) yleisiä ehtoja.  

Ikärajoitukset 

Suomessa seuraavat säännöt koskevat vähimmäisikää sekä ajokortin omistamista: 

21 vuotta/1 vuosi autoluokissa A, V, B. 

Nuoren kuljettajan lisämaksu 29,00 euroa per vuokraus koskee alle 25-vuotiaita kuljettajia. 
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Maksuehdot 

Maksu autoa noudettaessa (Flex-rate) 

Hyväksymme kaikki luottokortit kansainvälisesti tunnetuilta luottokorttiyhtiöiltä, kuten 
American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard ja Visa sekä AirPlus-tilin 
maksutapana. 

Emme hyväksy prepaid-kortteja tai debit maksukortteja (VISA Electron, Maestro card) 
emmekä käteismaksuja. 

Sixt-kortit hyväksytään vain voimassaolevan luottokortin kanssa. 

Yleistä 

Autovuokraamolla on oikeus tehdä vuokralleottajan (kuljettaja) luottokortille 
ennakkovarmennus vuokrauksen yhteydessä. Ennakkovarmennuksen määrä riippuu 
vuokrattavasta autoluokasta. 

 

Yleiset vakuutusehdot 

Liikennevakuutus - Third Party Liability (TI) 

Vuokratun ajoneuvon vakuutus sisältää liikennevakuutuksen (muissa maissa Third Party 
Liability) eli rajoittamattoman suojan henkilövahingoilta. Materiaalivahinkojen 
enimmäiskorvaus on 3.3 miljoonaa euroa. 

Vakuutus ei kata ajoneuvon käyttöä vaarallisten aineiden kuljetukseen. Vuokrasopimuksen 
osana oleva vakuutus ei kata etenkään tapauksia, joissa valtuuttamaton kuljettaja on 
käyttänyt autoa, tai auton kuljettajalla ei ole ajo-oikeutta.  

Kolari-  ja varkausturva – Loss Damage Waiver (LDW) 

Kolari- ja varkausturva (Loss Damage Waiver) poistaa kuljettajan omavastuun osaan 
ajoneuvosta vahingon tai varkauden sattuessa. 

Jos kolari- ja varkausturvaa ei valita/ hyväksytä, vuokralleottajan (kuljettajan) omavastuu 
on 4 000 euroa.  

Jos kolari- ja varkausturva valitaan/hyväksytään, vuokralleottajan (kuljettajan) omavastuu 
on 1 200 euroa. 
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Turva ei kata renkaisiin ja ikkunoihin kohdistuvia vaurioita. 

Jos vuokralleottaja (kuljettaja) pienentää omavastuutaan valitsemalla/hyväksymällä 
omavastuun poiston (Top Cover LDW), omavastuu on 0 euroa. 

Rengas- ja lasiturva - Glass&Tire (GT) 

Rengas- ja lasiturva korvaa renkaisiin, tuulilasiin, sivuikkunoihin tai takaikkunoihin 
kohdistuvat vahingot. 

Jos vuokralleottaja (kuljettaja) ei valitse/hyväksy GT)-turvaa, hän vastaa kaikista 
renkaisiin, tuulilasiin, sivuikkunoihin tai takaikkunoihin kohdistuvista vahingoista 
täysimääräisesti. 

Jos vuokralleottaja (kuljettaja) valitsee/hyväksyy GT-turvan, omavastuu on 0 euroa. 

Toimitus & Nouto 

Toimipisteen aukioloaikoina 

Kaupungin rajojen sisällä toimitus- ja/tai noutopalvelusta veloitetaan 40,00 euroa per 
suunta. 
Kaupungin rajojen ulkopuolella toimitus- ja/tai noutopalvelusta veloitetaan 40,00 per 
suunta sekä lisämaksu 1,24 euroa per km. 

Toimitus- ja noutopalvelusta tulee sopia etukäteen. Ota yhteyttä lähimpään 
toimipisteeseen. 

Toimipisteen aukioloaikojen ulkopuolella 

Toimistoaikojen ulkopuolella toimituksista ja noudoista veloitetaan 40,00 lisämaksu per 
suunta. 

Yhdensuuntaiset vuokraukset 

Kotimaassa 

Yhdensuuntaisesta vuokrauksesta puhutaan silloin, kun auto palautetaan eri 
toimipisteeseen kuin mistä se on noudettu. Yhdensuuntaisista vuokrauksista Suomessa 
veloitetaan lisämaksu, jonka suuruus on 218,75 -472,50 euron väliltä. 

Ulkomailla 
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Mikäli palautat auton Sixt-toimipisteeseen ulkomailla tulee siitä sopia etukäteen. Ota 
yhteyttä paikalliseen toimipisteeseen tai asiakaspalveluumme Suomessa sähköpostitse 
reservation@sixt.fi. 
 

Kansainväliset yhdensuuntaiset vuokraukset ovat mahdollisia lisämaksusta 
seuraaviin maihin: 

 

 € 

Ruotsi, Norja, Tanska 2214.- 

Saksa 2618.- 

Ranska, Itävalta, Sveitsi, Alankomaat, Belgia, Luxemburg 3218.- 

Italia, Espanja, Portugali (vain mannerosissa) 4020.- 

  

Vuokraus maan rajojen yli & aluerajoitukset 

Auton vieminen ulkomaille on mahdollista vain erikseen asiasta sovittaessa. Ota yhteyttä 
paikalliseen toimipisteeseen tai asiakaspalveluumme sähköpostitse reservation@sixt.fi. 
 
Rajan ylittävät vuokraukset ovat mahdollisia seuraaviin maihin: 
Andorra, Itävalta, Belgia, Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Latvia, 
Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Monaco, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi 
ja Sveitsi. 

Baltian maihin (Viro, Latvia ja Liettua) matkustavien tulee ilmoittaa tästä 7 päivää ennen 
auton noutoa. 
 
Auton vieminen Venäjälle ei ole mahdollista. 

Jos rajanylitys- ja aluerajoituksia rikotaan, kaikkien vakuutusten ja turvien voimassaolo 
raukeaa. 

Lentokenttämaksu 

Lentokenttien toimipisteissä peritään palvelumaksu, jonka suuruus on 42,00 euroa. 

Lisävarusteet 

 Lisävaruste  Euroa/päivä, Max. euroa/vuokraus 

 
Vauvanistuin (0-35 kg)  35,00 

 

Lastenistuin  

(0-10 kg,9-18kg/Ryhmä 0/1) 
 35,00  
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Korotettu lastenistuin 

(15-36 kg/Ryhmä 2/3) 
 26,00 

 
Navigaattori (takuu) 15,00  105.00 

 
Diesel-moottori 9,00 63,00 

    

    

Lisävarusteiden varaaminen on vapaaehtoista ja riippuu saatavuudesta. 

Lisämaksusta tarjottavat nastattomat talvirenkaat (vaaditaan joissakin maissa) tulee tilata 
etukäteen. 

Talvimaksu 

Aikavälillä 1.11. -31.3. peritään 4,00 euron talvimaksu per päivä (korkeintaan 56,00 euroa / 
kk). Maksu sisältää mm. talvirenkaat sekä jääkaapimen ja lumiharjan. 

Lisäkuljettaja 

Jokaisesta lisäkuljettajasta peritään lisämaksu 29,00 euroa per vuokraus. 

Polttoainemaksu 

Vuokra-auto luovutetaan täydellä polttoainetankilla. Mikäli auto palautetaan 

polttoainetankki vajaana, Sixt huolehtii tankkauksesta. Voimassaoleva puuttuvan 

polttoaineen veloitushinta palvelumaksuineen lisätään vuokrauksen loppusummaan.  

Muut maksut ja verot 

Rekisteröintimaksu 

Rekisteröintimaksu on 4,00 euroa/päivä, korkeintaan 56,00 euroa/kuukausi. 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos ALV:ia sovelletaan). 

Jos yritysasiakkailla on erikseen laadittu sopimus, vaihtoehtoiset hinnat tai säännöt 
saattavat päteä. 
 
 


