
România  
 

Informaţii generale privind închirierea 
Documente importante 

 

Persoana care închiriază vehiculul şi şoferul trebuie să aibă permis de conducere valid de cel puțin 1 an şi carte de 
identitate/paşaport valabile. În plus, se vor aplica următoarele condiții, în funcție de țara emitentă a permisului de 
conducere. 
 
Permise de conducere din UE 
Toate permisele de conducere valide din toate țările UE sunt acceptate. 
 
Celelalte premise de conducere 
Permisele de conducere care nu sunt scrise cu alfabetul latin (care conţin caractere arabe, chineze, japoneze, 
chirilice etc.) trebuie însoţite de un permis de conducere internaţional. 
 
În cazul permiselor de conducere emise în țările care nu fac parte din Convenția de la Geneva/ Viena în ceea ce 
privește reglementările de trafic (e.g. China), o copie a permisului de conducere tradusă în limba română și 
legalizată (semnată și ștampilată de către o autoritate legală/ notariat) trebuie să fie prezentată împreună cu 
permisul de conducere în original. 
 
Cetățenii din U.S.A și din Canada care doresc să conducă în România trebuie să aibă un Permis Internațional de 
Conducere (IDP) pe lângă permisul de conducere valid din țara respectivă (DL). 
Vă rugăm să prezentaţi un permis de conducere și o carte de identitate sau paşaport valabile la momentul ridicării 
autovehiculului! 
 

Restricţii privind vârsta 
 

 În România, următoarele reguli se aplică în ceea ce privește vârsta minima și valabilitatea unui permis de conducere: 

Vârsta 
minimă 

Valabilitate permis 
de conducere 

Categorie auto 

18 Valabilitate de 1 an 

MCMR, MDMR, ECMR, CCCC, CDMR, CDAR, 

CWMR, IDAR, IDMR, IFMR, IVMR, SFAR, SFMR, 
FDAR, FDMR, PFAR, SVMR 

  

23 Valabilitate de 1 an FFAR, XFAR 
O suprataxă se aplica pentru șofer tânăr sub 25 de ani. 
 
General 

Toate cardurile de credit emise de companii de carduri de credit recunoscute internațional - cum ar fi American 
Express, Eurocard/Mastercard, Visa sunt acceptate ca metode de plată, în timp ce toate cardurile preplătite și de 
debit nu sunt acceptate. Metoda de plată trebuie să fi fost emisă pe numele conducătorului auto. Aceasta trebuie 
prezentată în momentul preluării vehiculului și trebuie să fie valabilă în acel moment. 
Cardul Sixt CarExpress Servicecard (Advantage Circle) este acceptat numai în combinaţie cu un card de credit 
valabil. 
În unele situații, la plățile cu cardul de credit este necesar introducerea codului PIN al cardului de credit.  
Valoarea totală a închirierii va fi plătită la transferul vehiculului. 
Plățile cash sau folosind un card de debit pentru depozit nu sunt acceptate. 
Înainte de ridicarea autovehiculului, un deposit cu valoarea cuprinsă între EUR 100 – EUR 6,000 va fi reținut prin 
metodele de plata acceptate, ca măsură de securitate. Valoarea exactă a depozitului este determinată la preluarea 
vehiculului, din moment ce aceasta este determinată de categoria vehiculului. Aceasta variază între EUR 100 – EUR 
6,000. Depozitul pentru vehicule de mare valoare și mașini de lux din grupele auto FDMR, FDAR, PFAR, XFAR 
pornește de la EUR 2,600 până la EUR 6,000. Valoarea depozitului pentru rezervări cu nicio protecție (fără protecție 
de bază) începe de la EUR 3,000 până la EUR 6,000.  
Pentru a închiria unul dintre următoarele vehicule, clienţii trebuie să prezinte două carduri de credit: FDMR, FDAR, 
PFAR, XFAR. 
 

Informaţii speciale privind închirierea prin rezervarea unor preţuri preplătite  

Tarif preplătit 
Prin rezervarea unui preţ preplătit, plata va fi percepută în contul cardului de credit înainte de începerea închirierii, 
direct la valoarea totală estimată a închirierii. Valoarea care va fi percepută în contul cardului dvs. de credit 
cuprinde preţul închirierii, cât şi toate costurile suplimentare care se adaugă. 
Informaţiile autorizate privind şoferul şi metoda de plată vor fi confirmate în etapa de rezervare şi nu pot fi 
modificate. Cardul de credit confirmat trebuie să fie valabil şi disponibil pentru prezentare la ridicarea 
autovehiculului. Toate costurile suplimentare care intervin în perioada închirierii maşinii vor fi percepute în contul 
acestui card de credit. 
În cazul în care autovehiculul este ridicat mai târziu sau returnat mai devreme nu se va fa ce nicio rambursare. 
Modificarea rezervării 
O rezervare poate fi modificată cu până la 48 de ore înainte de începerea închirierii (sub rezerva disponibilităţii) în 
schimbul unei taxe de modificare de EUR 20.00. Orice plată care s-a făcut deja pentru închiriere nu va fi restituită; 
de asemenea, nicio suma nu va fi restituită dacă această modificare duce la un cost mai mic al închirierii. 
 
 



Anulare 
O rezervare poate fi anulată înainte de începerea închirierii. În cazul anulării, plata în avans deja efectuată pentru 
închiriere va fi returnată cu condiţia achitării unei taxe de anulare, care va fi reținută și va fi în valoarea taxei de 
închiriere (inclusiv orice costuri și taxe suplimentare) pentru maximum 3 zile de închiriere. Anulările se pot face 
online sau în scris şi trebuie adresate la: Sediul Sixt România, New Kopel Romania, Calea Bucureştilor Nr. 201-203 
Ilfov, Otopeni, România, Fax +40 21 352 44 77, Email: reservation@sixt.ro. 
Neprezentare 
În cazul în care autovehiculul rezervat nu este ridicat, sau nu este ridicat la momentul convenit, taxa de închiriere 
deja plătită va fi reţinută complet. 
 

Condiţii generale de asigurare 
 

Asigurarea de răspundere civilă auto 

Acoperirea prin asigurare a vehiculului închiriat include răspunderea civilă faţă de terţe părţi, cu acoperire maximă 
de EUR 1.000.000,00 pentru daune materiale. Acoperirea maximă pentru vătămare corporală este  
EUR 5.000.000,00. 
Utilizarea vehiculului pentru transportul mărfurilor periculoase este exclusă din asigurare. Întreaga acoperire prin 
asigurare ca parte a unui contract de închiriere va deveni nulă, în special, dacă un șofer neautorizat a utilizat 
vehiculul sau dacă șoferul vehiculului nu este în posesia permisului de conducere obligatoriu la momentul 
evenimentului care dă naștere cererii de despăgubire. 
 

Reducerea responsabilităţii privind daunele din coliziune (CDW) 

Reducerea responsabilităţii privind daunele din coliziune scuteşte şoferul de responsabilitate pentru o parte din 
prejudiciu în caz de avariere. 
Clientul este responsabil numai pentru următoarele sume: 
EUR 720 (MCMR, MDMR, ECMR, CDMR, CWMR, CCCC) 
EUR 1,200 (CDAR, IDAR, IDMR, IFMR, IVMR, SFMR, SFAR, FFAR, SVMR) 
EUR 1,785 (PFAR) 
EUR 2,142 (FDMR, FDAR, XFAR) 
În cazul în care CDW nu este acceptat, clientul va fi responsabil de întreaga valoare a mașinii. 
În cazul în care documentele necesare pentru raportul de asigurare (Raport de la Poliție, Declarația de Asigurare, Raport 
de Accidet, copiile documentelor terților implicați în accident) nu sunt obținute, clientul va fi responsabil de întreaga 
valoare a reparațiilor sau de întreaga valoare a mașinii. 
 

Top Cover CDW 

Dacă CDW este deja inclusă în prețuri, persoana care închiriază poate alege Top Cover CDW pentru a reduce 
răspunderea care nu poate fi declinată. 
Dacă Top Cover CDW este acceptată, clientul este responsabil numai pentru următoarele sume: 
EUR 360.00 (MCMR, MDMR, ECMR, CDMR, CWMR, CCCC) 
EUR 600.00 (CDAR, IDMR, IDAR, IFMR, IVMR, SFMR, SFAR, FFAR, SVMR) 
EUR 829.50 (PFAR) 
EUR 1,071.00 (FDMR, FDAR, XFAR) 
  

Super Top Cover CDW 

Dacă CDW este deja inclusă în prețuri, persoana care închiriază poate alege Super Top Cover CDW pentru a elimina 
răspunderea care nu poate fi declinată. 
Dacă Super Top Cover CDW este acceptată, clientul este responsabil numai pentru următoarele sume: 
EUR 0,- (MCMR, MDMR, ECMR, CDMR, CDAR, CWMR, CCCC, IDMR, IDAR, IFMR, IVMR, SFMR, SFAR, FDAR, FDMR, 
FFAR, PFAR, XFAR, SVMR). 
 

Protecție în caz de furt (TP) 

Protecția în caz de furt scuteşte şoferul de responsabilitate pentru o parte din prejudiciu în caz de furt. 
Clientul este responsabil numai pentru următoarele sume: 
EUR 720 (MCMR, MDMR, ECMR, CDMR, CWMR, CCCC) 
EUR 1,200 (CDAR, IDAR, IDMR, IFMR, IVMR, SFMR, SFAR, FFAR, SVMR) 
EUR 1,785 (PFAR) 
EUR 2,142 (FDMR, FDAR, XFAR) 
În cazul în care TP nu este acceptat, clientul va fi responsabil de întreaga valoare a mașinii. 
 

Asigurarea pentru anvelope şi geamuri (GT) 

Asigurarea pentru anvelope şi geamuri oferă acoperire împotriva consecințelor avarierii anvelopelor, parbrizului, a 
geamurilor laterale și a celui din spate. 
Dacă GT nu este acceptată, clientul este responsabil pentru întreaga valoare a daunelor produse anvelopelor, 
parbrizului, geamurilor laterale şi lunetei. 
Dacă GT este acceptată, clientul este responsabil numai pentru următoarele sume: EUR 0,00. 
 

Asigurarea personală în caz de accident (PAI) 

Prin contractarea unei polițe de asigurare personală în caz de accident, aceasta poate fi extinsă pentru a acoperi 
consecințele unui accident. 
Prin contractarea PAI, limita răspunderii este: EUR 50,000- (per maşină) pentru invaliditate, EUR 25,000- (per 
maşină) pentru deces. 

 
Pentru vehiculele din grupele MCMR - FDAR: 
EUR 5,000- (per maşină) intervenţie chirurgicală; 
EUR 2,500- (per maşină) cheltuieli medicale (diagnostic, transport de urgenţă la cel mai apropiat spital, tratament 
medical în ambulatoriu prescris de medic) 
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Pentru vehiculele din grupa SVMR: 
EUR 6,000- (per maşină) intervenţie chirurgicală; 
EUR 3,000- (per maşină) cheltuieli medicale (diagnostic, transport de urgenţă la cel mai apropiat spital, tratament 
medical în ambulatoriu prescris de medic) 

 

Închirieri pentru călătorii transfrontaliere şi restricţii teritoriale  
 

Închirierile pentru călătorii transfrontaliere sunt permise pentru următoarele ţări: Bulgaria, Ungaria, Grecia, 
Austria, Germania, Elveția, Cehia, Muntenegru, Croația, Polonia, Slovenia, Slovacia. 
Pentru trecerea frontierei este obligatorie permisiunea scrisă emisă de filiala Sixt. 
În cazul încălcării restricţiilor transfrontaliere şi teritoriale, toate asigurările îşi pierd valabilitatea. 
Închirierile pentru călătorii transfrontaliere nu sunt permise pentru pentru următoarele grupe auto: FDAR, FDMR, 
PFAR și XFAR. 

Pentru călătorii în afara României, pot fi percepute taxe suplimentare în funcție de țara tranzitată. 

Pentru călătorii în mai multe țări dintre cele menționate mai sus, se va percepe o singură data taxa cea mai mare.     

Extras 
Accesoriile pot fi rezervate fără obligaţie şi sub rezerva disponibilităţii. 
În perioada 1 Noiembrie - 31 Martie anvelopele de iarnă sunt obligatorii în România şi vor fi taxate.  

Închirieri One-Way 
Vă rugăm să contactaţi staţia dvs. locală de închiriere Sixt sau linia de noastră de asistenţă telefonică. 
Închirieri One-Way la nivel național sunt permise în funcție de tarif. 
Închirierile One-Way la nivel internațional sunt permise numai pentru țările selectate, în funcție de tariful actual. 
Toate închirierile One-Way la nivel internațional sunt la cerere. Vă rugăm să contactați stația dvs. locală de 
închiriere Sixt sau reservation@sixt.ro. 

Pentru închirieri One-Way neanunțate, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă suplimentară. 

Închirierile One-Way nu sunt permise pentru următoarele grupele auto: FDAR, FDMR, PFAR și XFAR. 

Sistem de navigație 

Sistemele de navigație sunt disponibile sub rezerva unei taxe. 

Șofer suplimentar 

Se aplică o taxă de şofer suplimentar, ale cărui detalii sunt menționate în contractul de închiriere numai dacă 
conducătorul auto suplimentar prezintă un permis de conducere valabil. 

Scaun pentru copil 

Scaun pentru copil este disponibil sub rezerva unei taxe. 

Taxă de realimentare 

Toate autovehiculele sunt furnizate cu un rezervor plin de combustibil şi trebuie realimentate înainte de a fi returnate la 
Sixt; în caz contrar se vor aplica taxele noastre curente de realimentare. 

Alternativ, puteţi cumpăra un rezervor plin de combustibil la momentul închirierii la un preţ care este competitiv cu staţiile 
locale de combustibil şi puteţi restitui rezervorul gol. Costul combustibilului nefolosit nu va fi rambursat. 

Livrare şi preluare 

Livrare şi preluare sunt disponibile sub rezerva unei taxe. 

Diesel garantat 
La cerere, vă vom garanta un vehicul cu motor diesel sub rezerva unei taxe. 

Echipament de iarnă 
Cauciucuri de iarnă și lanțuri de zăpadă sunt disponibile sub rezerva unei taxe. 

Suport pentru bagaje 
Suport pentru bagaje este diponibil sub rezerva unei taxe. 

Asigurare Roadside Protection 

Asigurarea Roadside Protection este o protecție extinsă în timpul închirierii și vă protejează împotriva costurilor ridicate 
de service și reparații pentru următoarele incidente cauzate de dvs.: realimentarea vehiculelor pe șosea, pierderea sau 
avarierea cheilor, vehiculul blocat. 
Nu sunt incluse piese de schimb, precum și costul combustibilului și anvelopelor. 
Alte taxe 

Taxa de locaţie premium 
Pentru închirieri la stațiile din aeroporturi, din gări și pentru stația București Centru se aplică o taxă de locaţie 
premium.  

În afara orelor de program 
Serviciile în afara orelor de program sunt disponibile doar la anumite puncte de lucru. În acest caz, o taxa 
suplimentară va fi percepută pentru furnizarea serviciului.  

Taxă de administrare pentru amenzi 
Dacă persoana care închiriază mașina primește o amendă pentru trafic/parcare în timpul închirierii sau în caz de 
daună sau furt în timpul închirierii, se va aplica o Taxă de Administrare împreună cu prima propunere de 
soluționare. 

Pierderea de obiecte 

În cazul în care se pierd documentele mașinii se va aplica, la care se adaugă costul înlocuirii documentelor. 
În cazul în care se pierd numerele de înmatriculare ale mașinii se va aplica o taxă, la care se adaugă costul 
înlocuirii plăcuțelor. 
În cazul în care se pierde cheia mașinii se va aplica o taxa, la care se adaugă costul pentru înlocuirea cheii. 

Curățare vehicul 
În cazul în care autovehiculul necesită proceduri speciale de curățare (i.e. îndepărtare miros, deversare de lichide 
etc) după returnare, se va aplica o taxă. 
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TVA 
19 % (01.01.2017) 
Pentru clienţii corporate cu contracte individuale se pot aplica preţuri şi reguli alternative. 
Clienţii corporate trebuie să specifice numărul de identificare pentru plata TVA.  
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