Informações Gerais de Aluguel
Carteira de Habilitação
O locatário, junto a qualquer motorista adicional autorizado, deve apresentar uma carteira de habilitação válida, em
boas condições, dentro da validade e original no momento de início do aluguel. Carteiras de habilitação temporárias só
são aceitas quando apresentadas junto com a carteira de motorista original vencida. A carteira de habilitação deverá
estar válida por todo o período do aluguel. Permissões temporárias de direção, fotocópias, habilitações digitais,
permissão para aprendizes, ou habilitações com restrições para dirigir não serão aceitas. Todos os motoristas cuja
carteira de habilitação não tenha sido emitida nos Estados Unidos devem apresentar também o seu passaporte, válido
e original, no momento de início do aluguel.
Você é responsável por cumprir todas as leis e regulamentos de trânsito aplicáveis no país de aluguel. Caso você
pretenda alugar um veículo cuja capacidade de assentos seja superior a 8 lugares, será necessário apresentar também
a Permissão Internacional para Dirigir, comprovando que você é habilitado a dirigir estes veículos em seu país de
origem. Para veículos dos grupos FVAR (van de 12 passageiros) e PVAR (van de 15 passageiros), solicitações
especiais referente à habilitação – como por exemplo uma permissão para uso comercial – poderão ser solicitadas de
acordo com o estado em que o carro está sendo alugado, consulte mais detalhes ou entre em contato com o
sac@sixt.com.br antes de reservar. Não será solicitada uma carteira de habilitação comercial caso o locatário não vá
utilizar o veículo para fins comerciais. Estes veículos não podem ser utilizados para transporte escolar de crianças de
até 12 anos de idade, a menos que estas crianças sejam membros da família de um motorista autorizado do aluguel.
Estes veículos não podem operar fora dos Estados Unidos (como Canadá ou México).
Carteiras de habilitação emitidas em Alfabeto Não-Romano (como: Árabe, Chinês, Japonês, etc.) deverão ser
apresentadas junto a uma carteira de habilitação internacional devidamente traduzida. Para carteiras de habilitação
emitidas em países que não fazem parte do acordo internacional de habilitação (não é o caso do Brasil), uma tradução
oficial também será solicitada para ser apresentada junto à habilitação original.
Restrições de Idade
Algumas regras se aplicam quanto a idade mínima e tempo mínimo em posse da carteira de habilitação. Estas
informações de idade você poderá visualizar durante o processo de reserva através de nossos canais diretos, e estarão
aplicadas conforme a categoria de veículo selecionada. A idade mínima geral para alugar um carro nos Estados Unidos
é 21 anos de idade completos, sem exigência de tempo mínimo em posse da carteira de habilitação. Para outras
categorias de carro especiais (como veículos premium ou de maior porte) a idade mínima é de 25 anos de idade
completos:
21 anos +: CCCC, CCAR, CFAR, ECAR, FCAR, ICAR, IFAR, ILAE, ISAR, MBAR, MCAR, MVAR, SCAR, SSAR, B.
25 anos +: CTAR, FFAR, FVAR, GFAR, ITAR, LCAR, LCAV, LDAV, LFAR, LFAV, LTAR, PCAR, PFAR, PPAR, PTAR,
PVAR, PWAR, RFAR, JFAR, SFAR, SPAR, STAR, XCAR, XCAV, XDAR, XDAV, XFAR, XFAZ, XFAV, XJAN, XSAE,
XSAM, XSAR, XTAN, XTAR, XXAR.
Uma Taxa Aplicável a Jovens Condutores, no valor de 22,99 até 34,99 USD por dia (exceção: New York City Battery
Park, com taxa no valor de 34,99 até 39,99 USD por dia) ou um valor máximo de 272,99 até 415,99 USD por mês
(exceção: New York City Battery Park, com taxa no valor de 415,68 até 475,08 USD por mês) se aplicam para
condutores com idade inferior a 25 anos. Esta variação da taxa pode ocorrer conforme a idade atual do condutor e a
categoria de carro selecionada. Ao fazer a reserva online em nossos canais, você poderá ver o valor da taxa aplicada
automaticamente ao informar sua idade. Caso não informe a idade previamente, a taxa poderá ser aplicada somente no
balcão no ato de verificação dos documentos.
(Young Driver Surcharge = AE)
Motoristas com Necessidades Especiais nos Estados Unidos
A Sixt oferece uma gama de possibilidades para acomodar clientes que tenham algum tipo de deficiência, garantindo
assim que estes clientes possam desfrutar de um serviço de alto padrão de atendimento. Tais acomodações, no
entanto, exigem uma solicitação/autorização prévia. Caso sua reserva requeira acomodações especiais, por favor entre
em contato diretamente com a Sixt USA através dos contatos reservations-usa@sixt.com ou +1 888 SIXT CAR (749
8227), ambos em inglês, ou então caso prefira atendimento em Português, nossa equipe no sac@sixt.com.br poderá
ajudá-lo a intermediar esta solicitação.
Requisitos Adicionais
A Sixt se reserva o direito de recusar um aluguel caso não seja cumprido algum dos termos listados neste documento,
especialmente referente às regras sobre carteira de habilitação, permissões necessárias para dirigir e
documentos/traduções exigidas conforme o país de origem do locatário, restringindo assim a operação do veículo.
Informações de Pagamento
Em geral
São aceitos todos os principais cartões de crédito, incluindo American Express, Diners Club, Eurocard/MasterCard,
Discover, Visa e Airplus. O locatário deve ser o proprietário do cartão de crédito utilizado para pagamento da reserva e
apresentação de cartão de crédito no balcão. Em caso de reserva pré-paga, o locatário deverá garantir a apresentação
do mesmo cartão de crédito no ato de retirada do veículo – caso contrário, será feita uma nova cobrança integral em um
novo cartão de crédito (desde que em nome do condutor) e posterior reembolso do valor pré-pago ao cartão de crédito
anterior (utilizado no processo de reserva). O cartão de crédito deverá disponibilizar crédito/limite disponível. Por favor,
lembre-se que: Alguns pagamentos com cartão de crédito poderão requisitar o PIN.
Cartões de débito não são aceitos para locatários locais* (residentes nos Estados Unidos) em localidades de aeroporto.
Ainda para residentes nos Estados Unidos, cartões de débito com fundos disponíveis podem eventualmente ser aceitos
em algumas localidades, a critério da Sixt, desde que sejam apresentadas dois ID (documentos de identificação)
emitidos pelo governo americano e uma das seguintes condições seja atendida:

(1) O locatário apresentar um bilhete aéreo de retorno à sua residência, ou um itinerário de ida e volta ao retirar o carro.
OU
(2) O locatário, nas estações Sixt de centro da cidade, possa apresentar duas contas atuais de serviços públicos
originais cujo nome e endereço correspondam às informações contidas na Carteira de Habilitação. Fotocópias, versões
impressas, imagens digitais ou contas vencidas não são permitidas. Locatários Locais* que utilizam cartão de débito
poderão ser solicitados a apresentar documentos adicionais, além de somente poderem alugar veículos de categoria
Econômica (E***) até no máximo Sedan Intermediário (I***). Locatários não residentes nos Estados Unidos (como a
maioria dos brasileiros) não podem utilizar um cartão de débito para alugar veículos das categorias Premium (P***),
Luxo (L***) ou Extraordinário (X***). Cartões de débito também não são aceitos para aluguéis de longa duração (ou
seja, aluguéis com 28 ou mais dias).
Não é aceito nenhum Cartão Pré-Pago, Cartões Visa Electron, Cartões de Uso Exclusivo Eletrônico, Cartões Maestro,
cheque ou dinheiro como forma de pagamento do aluguel. O valor total que será cobrado no cartão de crédito inclui o
preço do aluguel mais todas as taxas e serviços extras.
Em geral, uma autorização/depósito caução de um valor mínimo de $200 mais o valor do aluguel será bloqueado como
autorização através do Cartão de Crédito utilizado por razões de segurança. Para aluguéis com uso de cartão de
débito, o caução será realizado em forma de depósito/cobrança de $200 mais o custo da locação. Estes valores não
estarão disponíveis ao locatário durante o aluguel. Estes valores não estarão disponíveis ao locatário durante o aluguel.
Veículos de categorias Premium (P***), Luxo (L***) e Extraordinário (X***) possuem um valor de autorização/caução
mais elevado, e somente podem ser alugados com uso de cartão de crédito. Na tabela abaixo, você encontrará
informações mais detalhadas sobre o valor do depósito caução necessário conforme cada categoria:
Categoria/Grupo de Veículo

Valores Mínimo e Máximo do Depósito Caução

PC**, PF**, PT**, LC**, LD**, LF**, LT**

$500 ou Total do Aluguel + $200, o que for maior

XCAR, XCAV, XDAV, XFAR, XFAV, XFAZ, XTAR

$1000 ou Total do Aluguel + $200, o que for maior

XDAR, XZAN, XFAN, XJAN, XSAJ, XTAJ, XTAM, XTAN

$ 2500 ou Total do Aluguel + $200, o que for maior

A localidade de aluguel também poderá solicitar uma verificação de crédito ou solicitar requisitos adicionais, conforme
política local, para determinar se um locatário está qualificado a prosseguir com o aluguel de uma categoria de carro
especial. O cliente deverá cumprir estes critérios mínimos determinados pela localidade para poder iniciar o aluguel.
Política para Reservas Pré-Pagas – Pagar agora
Ao fazer uma reserva através de uma tarifa pré-paga, o pagamento será cobrado antes do início do aluguel no valor
total estimado do custo da locação (valor do aluguel, somado de taxas, impostos e serviços extras contratados para o
período de locação). O motorista e método de pagamento (preferencialmente - ou obrigatoriamente, a depender da
localidade e categoria de veículo - cartão de crédito) devem corresponder ao mesmo nome, e devem ser definidos no
momento da reserva, não sendo possível realizar alterações posteriores. O método de pagamento confirmado e
utilizado na reserva deverá também estar válido, disponível e ser apresentado também no momento de retirada do
veículo – estando sujeito às condições de pagamento mencionadas acima. Além do depósito caução, neste cartão
também será cobrado qualquer custo extra ocorrido durante o aluguel do carro. Não são realizados reembolsos para
veículos não retirados/não utilizados, veículo retirado com atraso ou devolvido antecipadamente.
Uma reserva pré-paga pode ser alterada até uma hora antes do início do aluguel (dependendo da disponibilidade). É
aplicada uma taxa de alteração de $28, além dos custos eventuais extras devido a alteração. Qualquer valor que já
tenha sido pré-pago para um aluguel não será reembolsado; assim como não será reembolso nenhuma diferença caso
sua alteração na reserva diminua os custos do aluguel. Qualquer alteração feita em uma reserva pré-paga pode gerar
impactos e alterações na tarifa do aluguel.
(Rebooking = RF)
Uma reserve pré-paga pode ser cancelada somente antes do início do período de aluguel. Em caso de cancelamento, o
reembolso do valor pré-pago para o aluguel estará sujeito à taxa de cancelamento. Para reservas cujo período de
aluguel seja igual ou inferior a três dias, não haverá nenhum reembolso em caso de cancelamento da reserva. Já para
reservas cujo período de aluguel seja superior a três dias, será cobrado um total de três diárias do aluguel como taxa de
cancelamento, e reembolso todas as outras diárias.
Caso o veículo reservado não seja retirado, ou então seja retirado fora do horário que foi acordado na reserva, o valor
já pré-pago pelo aluguel será mantido na íntegra, sem qualquer reembolso.
Alterações e cancelamentos podem ser feitos online através de nosso website, ou então por e-mail através do
reservations-usa@sixt.com (em inglês), ou através do sac@sixt.com.br (em português).
(Cancellation = CL)
Condições de Seguros e Proteções
Proteção contra Terceiros/Responsabilidade Civil (Supplemental Liability Insurance)
A quantia coberta por este seguro varia conforme as leis de seguro de responsabilidade civil definidas em cada estado
americano. Ao contratar este serviço, este seguro irá proteger o locatário contra reivindicações feitas por terceiros
referentes a ferimentos corporais e/ou danos materiais causados como resultado de um acidente enquanto o locatário
estiver dirigindo o veículo alugado. Esta cobertura fornece ao locatário proteção contra terceiros até um limite de US$
1.000.000 por acidente (o valor pode variar conforme lei aplicável em cada estado, como mencionado anteriormente). O
SLI não cobre todas as situações que possam ocorrer durante a operação de um veículo alugado. O SLI não cobre
todos os riscos. Pode haver exclusões para motoristas não autorizados ou sob uso de substâncias tóxicas/proibidas,

além de não oferecer cobertura para o motorista do veículo ou para passageiros dentro do veículo alugado, além de
outras exclusões.
Para mais detalhes, consulte a capa do nosso contrato de locação e encontre uma cópia completa da Política de
Proteção contra Terceiros/Responsabilidade Civil, que estará disponível no balcão de retirada do veículo para sua
análise, mediante solicitação.
(Supplemental Liability Insurance = SL)
Seguro de Viagem de Negócios (Business Travel Insurance)
Um Seguro de Responsabilidade Civil Limitada está disponível para contas governamentais e contas corporativas
registradas com a Sixt. Para participar de nosso programa de Seguro de Viagem de Negócios, entre em contato com
nosso Departamento de Vendas Corporativas. Os seguintes estados requerem uma prova do seguro para que o cliente
se qualifique para um aluguel: Geórgia, Michigan, Minnesota, Massachusetts, Connecticut.
(Business Travel Insurance = BI)
Proteção Parcial contra Danos e/ou Roubo (Partial Damage Waiver)
A Proteção Parcial contra Danos e/ou Roubo remove a responsabilidade do locatário para com os primeiros 500,00
USD referentes a um dano ou roubo do veículo.
O cliente será responsável por qualquer valor excedente a 500,00 USD em caso de danos e/ou roubo.
Para mais detalhes, consulte a capa do nosso contrato de locação. A Proteção Parcial contra Danos e/ou Roubo não
está disponível em todos os estados americanos.
(Partial Damage Waiver = LC)
Proteção contra Danos e/ou Roubo (Loss Damage Waiver)
A Proteção contra Danos e/ou Roubo garante ao locatário a cobertura total dos custos em caso de danos ou roubo do
veículo alugado – desde que todos os termos e condições para ativação do seguram estejam em situação regular.
Nos Estados Unidos, a Proteção contra Danos e/ou Roubo não possui qualquer valor de franquia, sendo o locatário
responsável por 0,00 USD em caso de acionamento do seguro.
Se a Proteção contra Danos e/ou Roubo não for aceita, o locatário será responsável pelo valor integral referente a
custos de reparo ou roubo do veículo alugado.
Para mais detalhes, por favor consulte a capa de nosso contrato de locação e nossos termos e condições.
(Loss Damage Waiver = LD)
(Proteção em caso de Acidentes Pessoais (Personal Accident Insurance)
Proteção contra Acidentes Pessoais – oferece cobertura em caso de danos corporais a todos os ocupantes do veículo
alugado.
Esta proteção não cobre todos os riscos, Podem haver exceções.
Para mais informações, consulte a capa de nosso contrato de aluguel e encontre uma cópia completa da Política de
Proteção em caso de Acidentes Pessoais, que estará disponível para sua revisão no balcão, mediante solicitação.
(Personal Accident Insurance = I)
Proteção em caso de Emergência Médica (Emergency Sickness Protection)
Oferece a todos os locatários internacionais, com um Passaporte válido e emitido fora dos Estados Unidos, cobertura
para despesas médicas relacionadas a doenças ou problemas de saúde cobertos pelo seguro durante o período de
aluguel conforme descrito na política do seguro. Este seguro está disponível para os locatários internacionais
qualificados por um máximo de 30 dias. Serviço não disponível na Geórgia e Nova York.
(Emergency Sickness Protection = EP)
Assistência Rodoviária (Roadside Assistance Protection - BC)
A Sixt irá fornecer ao locatário que adquirir este serviço opcional de Assistência Rodoviária uma cobertura 24h por dia
em caso de quebra do veículo (onde houver disponibilidade) sem qualquer custo extra. Esta proteção oferece cobertura
ao cliente contra custos de assistência e reparo para os seguintes incidentes;
1) Carro trancado com a chave dentro: caso o locatário passe pela situação de trancar ou bloquear o veículo com as
chaves dentro do carro durante o aluguel, a Sixt cobrirá os eventuais custos de desbloqueio (pelo fabricante do veículo
ou um terceiro prestador de serviços automotivos), custos para troca do veículo e/ou custos de reboque do veículo até o
local mais próximo indicado pela Sixt.
2) Perda das chaves do carro: caso o locatário perca as chaves do veículo alugado durante o período de locação, a Sixt
cobrirá os custos de substituição das chaves, custos de entrega de um novo conjunto de chaves (se disponível),
reboque do veículo para o local mais próximo indicado pela Sixt ou custos para substituição do veículo.
3) Pneu Furado: se um locatário passar pela situação de ter um pneu furado durante o período de seu aluguel, a Sixt
cobrirá os custos de reparo ou substituição do pneu, custos de entrega de um novo veículo ou reboque do veículo até o
local mais próximo indicado pela Sixt. Danos causados por colisão não serão cobertos. Para isso, a Sixt oferece a
Proteção contra Danos e/ou Roubo (Loss Damage Waiver). Importante: nem todos os veículos Sixt possuem estepe
disponível (confirme configuração de cada montadora).
4) Bateria sem carga: caso o cliente passe por uma situação de bateria do veículo descarregada durante o período de
aluguel, a Sixt irá cobrir o custo de serviço de recarga de bateria (seja ele feito pelo fabricante do veículo ou por um
prestador de serviços de terceiros), o custo de entrega de um novo veículo, ou então o custo de reboque do veículo até
uma loja da Sixt mais próxima.
5) Reboque: caso não seja possível mais dirigir o veículo alugado (por ex.: devido a estrada com condições ruins de
neve/inverno, carro preso na lama, condições inseguras de estrada, incidentes não reparáveis no local), a Sixt irá cobrir
os custos de reboque do veículo até a localização mais próxima indicada, e também custos de substituição do veículo.
Incidentes não reparáveis no local (como falhas mecânicas) e resultado de uma colisão, são cobertos pelos padrões

básicos de proteção Sixt. Danos causados por colisão não estão cobertos nesta proteção, por favor verifique os termos
da Proteção contra Danos e/ou Roubo (Loss Damage Waiver).
6) Avaria causado por tanque de combustível vazio: caso o locatário sofra com alguma avaria no veículo resultado d a
falta de abastecimento de combustível durante o aluguel, a Sixt irá cobrir os custos de assistência para que o locatário
possa abastecer o veículo e seguir viagem.
Ao decidir pela contratação ou não desta Assistência Rodoviária, é recomendável que os clientes verifiquem
previamente se já não possuem esta cobertura disponível através de sua seguradora de veículos pessoal, seguradora
via cartão de crédito ou um terceiro – e se certifique de que esta cobertura proteja o cliente em caso de ativação nos
Estados Unidos. Esta assistência não é considerada como um seguro.
Todos os serviços descritos acima disponíveis nesta Assistência Rodoviária podem ser chamados 24h por dia. A Sixt
determinará qual tipo de serviço precisará ser prestado para garantir que o locatário possa seguir sua viagem o mais
breve possível. Caso ocorra algum dano ao veículo que não esteja coberto conforme escopo de informações e política
desta Assistência Rodoviária, o locatário será o responsável pelos custos destes danos.
Proteção contra Terceiros + Assistência Rodoviária (Liability Roadside Assistance - LB)
LB = Counter Product (Produto Disponível no Balcão)
Este serviço consiste na junção do SL (Proteção contra Terceiros/Responsabilidade Civil - Supplemental Liability
Insurance) + BC (Assistência Rodoviária - Roadside Assistance Protection), oferecendo ao cliente ambos os serviços
dentro de um único pacote, mais prático e econômico.
Restrições Territoriais e Cruzamento de Divisas Estaduais
Em geral, o carro alugado somente pode ser usado no estado de retirada do veículo e na área geográfica ao redor
(Região), conforme especificado na tabela abaixo:
Estado de Retirada/Início
do Aluguel

Região/Área permitida

Arizona

Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México, Utah, Washington, Oregon.

Califórnia

Arizona, Nevada, Oregon, Washington, Utah, Novo México

Colorado

Utah, Nevada, Califórnia, Wyoming, Novo México, Arizona, Oregon, Washington

Connecticut

Rhode Island, Massachusetts, Nova York, Nova Hampshire, Vermont, Maine, Nova
Jersey

Flórida

Alabama, Geórgia

Geórgia

Alabama, Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee

Indiana

Illinois, Kentucky, Michigan, Ohio

Massachusetts

Rhode Island, Nova Hampshire, Vermont, Connecticut, Nova York, Maine, Nova Jersey

Minnesota

Dakota do Norte e do Sul, Iowa, Wisconsin

Nevada

Arizona, Califórnia, Oregon, Utah, Colorado, Novo México

Nova Jersey

Nova York, Pensilvânia, Delaware, Massachusetts, Connecticut, Maryland, Washington
D.C.

Nova York

Pensilvânia, Nova Jersey, Nova Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts,
Vermont, Maryland, Delaware, Washington D.C., Maine.

Pensilvânia

Nova Jersey, Delaware, Ohio, West Virginia, Virginia, Maryland, Nova York, Washington
D.C. Connecticut, Rhode Island, Massachusetts.

Illinois

Iowa, Wisconsin, Michigan, Indiana, Kentucky, Missouri

Texas

Arkansas, Louisiana, Novo México, Oklahoma, Colorado, Arizona, Nevada, Califórnia,
Oregon.

Washington

British Columbia (Canadá), Califórnia, Nevada, Oregon, Arizona

Havaí

Não é permitido conduzir para fora do estado do Havaí (tampouco One-Way).

Locatários que estiverem utilizando um veículo alugado em violação as restrições territoriais aplicáveis poderão ser
cobrados por uma taxa de USD 0,50 por cada milha que o veículo tiver sido conduzido durante o aluguel.
Para aluguéis 'one-way‘ (aluguéis com retirada e devolução do veículo em locais diferentes) entre divisas estaduais, as
restrições geográficas descritas na tabela acima não são aplicadas – desde que o locatário apresente um itinerário de
viagem mostrando os mesmos locais de retirada e devolução. Contudo, o veículo pode somente ser usado no território
continental dos Estados Unidos bem como nas localidades de British Columbia, no Canadá.
Restrições Adicionais para Locatários Locais*
Locatários locais*, ao retirar um veículo nas localidades de aeroporto ou porto, não podem utilizar o veículo fora do
Estado de retirada do carro caso não apresentem um ticket/bilhete aéreo ou itinerário de volta. Comprovante de seguro
pode ser solicitado.
Extras
Aluguéis com Retirada e Devolução em Locais Diferentes (One-way Rentals)
Geralmente, todos os aluguéis ‘one-way’ nas localidades Sixt nos Estados Unidos são permitidos. Taxas adicionais
podem ser aplicadas conforme a distância e localidade.
Caso o locatário devolve o veículo em uma localidade diferente sem autorização ou notificação prévia, a Sixt poderá
proceder com uma cobrança de uma taxa adicional.
Não são permitidos aluguéis ‘one-way’ para localidades fora dos Estados Unidos.
(One-way Rentals = OW)
GPS
Sistemas de Navegação GPS (portátil ou embutido) podem ser garantidos pela Sixt mediante reserva prévia
Acessório
USD/Dia
USD/Semana
USD/Valor Máximo por Aluguel
GPS Portátil

12,99

75,99

179,99

GPS Embutido

17,99

104,99

249,99

Em algumas situações, o GPS a ser providenciado será o sistema de navegação já embutido no modelo de veículo
disponibilizado. A cobrança da taxa de GPS ocorre uma vez que, como a Sixt trabalha com a garantia de uma categoria
de veículo (e não de um modelo específico), pode significar que nem todos os modelos dentro de uma categoria
possuem um GPS embutido. Desta forma, ao optar por esta taxa, o cliente irá garantir ou um GPS portátil, ou então a
garantia de um modelo com GPS embutido.
(GPS portátil = NG, GPS embutido = HS)
Wi-Fi Hotspot
O serviço Wi-Fi Hotspot é exclusivo em nossa estação no Aeroporto de Los Angeles. A conexão WiFi é feita de um
ponto de acesso dentro do carro, e oferece uso ilimitado para todos os dispositivos no interior do veículo.
O valor atual da Taxa Wi-Fi Hotspot é de 12,99 USD/dia.
(Wi Fi Hotspot = I2)
Sixt Connect & Sixt Connect Plus:
Sixt Connect: Disponível somente em algumas localidades (consultar disponibilidade do serviço durante o processo de
reserva ou entrar em contato com nossos canais). Os seguintes serviços estão inclusos: Acesso WiFi para até 5
dispositivos, Internet 4G de alta velocidade, Navegação GPS, Guia de Cidade, Tradutor de Idiomas.
Sixt Connect Plus: Disponível somente em algumas localidades (consultar disponibilidade do serviço durante o
processo de reserva ou entrar em contato com nossos canais). Os seguintes serviços estão inclusos: Ligações
Nacionais e Internacionais (até 60 minutos por dia), Acesso WiFi para até 5 dispositivos, Internet 4G de alta velocidade,
Navegação GPS, Guia de Cidade, Tradutor de Idiomas.
O valor atual do Sixt Connect Plus é de 21,99 USD/dia, ou um total de 219,99 USD por mês de aluguel.
(Sixt Connect = I3; Sixt Connect Plus = I4)
Sirius XM Satélite Radio
O serviço de Sirius XM Satélite Radio pode ser adicionado nos seguintes valores conforme disponibilidade.
Acessório
USD/Dia
USD/Valor Máximo por Aluguel
SAT Radio

4,99

(Satellite Radio = RS)
Motorista Adicional (Additional Driver)

29,99

Uma taxa é aplicada para cada condutor adicional que for incluído no aluguel. O condutor adicional deverá apresentar
uma carteira de habilitação válida e original. O condutor adicional deverá estar presente fisicamente na retirada do
veículo caso não tenha sido adicionado previamente no momento da reserva. Caso tenha sido adicionado previamente,
a carteira de habilitação deste condutor adicional poderá ser apresentada pelo condutor principal, mesmo que o
condutor adicional não esteja presente no balcão. Para aluguéis na Califórnia ou outros estados conforme lei aplicável,
o motorista adicional é gratuito.
O valor atual da Taxa de Motorista Adicional por condutor é de 12,99USD/dia, sendo o valor máximo de 109,99 USD
por aluguel.
(Additional Driver = AD)
Assentos de Bebê, Criança e Assentos de Elevação (Baby, Child and Booster Seats)
Assentos de Bebê, Criança e Assentos de Elevação para crianças de 0-36 kg (0-79 lb.) podem ser disponibilizados pela
Sixt mediante reserva prévia (grupo 0+, 0, 1, 2, e 3).
Acessório
USD/Dia
USD/Valor Máximo por Aluguel
Assento de Bebê (garantido)

9.99

77.00

9.99

77.00

9.99

77.00

(0-13 kg / 0-28 lb)
Assento de Criança (garantido)
(0-10 kg / 0-22 lb; ou 9-18 kg / 20-40 lb)
Assento de Elevação (garantido)
(15-36 kg / 33-79 lb)
(Baby seat (guaranteed) = BS
Child seat (guaranteed) = CS
Booster seat (guaranteed) = BO)
Veículo 4x4 (Four-Wheel Drive Guarantee)
Em localidades selecionadas, adicione este extra para garantir um SUV com tração 4x4.
(Four-Wheel Drive Guarantee = 4W)
Opções de Pagamento de Pedágios (Toll Services)
Em diversos estados americanos, grande parte dos pedágios nas rodovias podem não mais aceitar pagamento em
dinheiro. Você pode então escolher uma forma de pagar os pedágios durante seu aluguel que melhor atenda suas
necessidades:
(1) Express Toll Service (preço e disponibilidade podem variar de estado para estado): ao contratar este serviço
oferecido pela Sixt, você enquanto locatário terá acesso a uso ilimitado de pedágios automatizados e faixas expressas
durante seu aluguel - excluindo desta cobertura apenas os pedágios que somente aceitem pagamento em dinheiro
(cash).
(2) Toll Service (somente no Nordeste dos EUA, preço e disponibilidade variam de estado para estado): caso você vá
alugar seu carro na região Nordeste dos Estados Unidos e opte por contratar nosso transponder, você será cobrado
pela taxa individual padrão de cada pedágio, adicionado de uma taxa fixa por diária de aluguel. Você poderá contratar
este serviço no momento do aluguel ou ligando para 1-(888)-749-8227 para adicionar o serviço durante o aluguel. Se
você NÂO deseja utilizar este serviço, por favor NÃO abra a caixa de Transponder no interior do veículo.
(3) Pay Per Use (Pagamento Por Uso): aplica-se para clientes que optam por não adquirir o Express Toll (ou Toll
Service no Nordeste dos EUA) e também não possuem nenhum sistema de pagamento individual de pedágios (seja em
cash para os pedágios que aceitem, seja um transponder individual para motoristas que o possuem). Neste caso, para
cada pedágio utilizado durante o aluguel, as autoridades locais enviarão um relatório para a Sixt que, após o período do
aluguel, cobrará o cartão de crédito do cliente no valor individual de cada pedágio + taxa administrativa de 5,00 USD
por pedágio. Caso você não queira contratar nosso Express Toll e também queira evitar as taxas administrativas de
5,00 USD por pedágio, poderá comprar, por sua própria conta, um dispositivo local de pagamento. Na Flórida, por
exemplo, este dispositivo chama-se “SunPass”, e você o encontrará nas principais farmácias e supermercados da
região. Neste caso, cabe exclusivamente ao cliente contratar, instalar e registrar o veículo corretamente para evitar
cobranças adicionais e multas. Neste sistema, você pode ir abastecendo de crédito conforme for utilizando, e não há
qualquer intermédio ou suporte da Sixt Rent a Car. Para evitar multas, violações por evasão, taxas administrativas ou
taxas adicionais, você também poderá optar por não utilizar nenhuma via de pedágio automatizado ou faixa expressa,
planejar uma rota sem pedágios, ou consultar as autoridades locais para verificar métodos de pagamento alternativos.
O valor atual de nosso serviço de Express Toll Service é de 8,99 USD/dia – sendo o valor máximo de 138,99/mês. O
preço varia nos seguintes estados:
Califórnia e Washington (9,99 USD/dia – sendo o valor máximo de 159,99/mês).
Texas e Illinois (10,49 USD/dia – sendo o valor máximo de 169,99/mês).
Colorado (12,49 USD/dia – sendo o valor máximo de 199,99/mês).
Pensilvânia (15,99 USD/dia – sendo o valor máximo de 254,99/mês).
Nos estados de Connecticut and Massachusetts, há também a disponibilidade de um serviço opcional chamado EZ Toll
Pass Service. O valor atual diário do serviço é de 3,99 USD/dia, com um valor máximo de 23,99 USD/aluguel. Com o
EZ Toll Pass incluso em seu aluguel, você pagará apenas os pedágios atuais existentes.
(Express Toll Service = T1; EZ Pass Service = T4)

Opções de Reabastecimento de Combustível (Refueling Options)
O veículo deve ser devolvido pelo cliente à Sixt com pelo menos a mesma quantidade de combustível da data de início
do aluguel. Você tem a opção de escolher como prefere pagar pelo combustível:
(1) Você pode pagar por um tanque cheio antecipadamente ou no momento de início do aluguel, onde o preço deste
tanque será competitivo com os valores praticados nos postos de gasolina locais. Desta forma, poderá devolver o
veículo com o tanque vazio. Não é feito reembolso de combustível não utilizado.
(Prepaid Fuel = PF)
(2) Você pode contratar um tanque de combustível inteiro durante seu processo de reserva e, assim, devolver o seu
veículo com o tanque vazio. Não é feito reembolso de combustível não utilizado.
(Pick up full - return low = TF)
(3) Se você optar por não contratar nossos serviços de combustível pré-pago e, mesmo assim, devolver o veículo com
menos combustível do que quando o retirou, estará sujeito à cobrança da taxa de reabastecimento por galão, que
estará mencionada em seu contrato de aluguel.
(Fuel = FC)
Entrega e Retirada Personalizada (Delivery and Collection)
Serviços de Delivery e Collection são disponibilizados pela Sixt em algumas localidades ( nunca disponível em lojas de
aeroporto), e está sujeito à uma taxa. Consulte nossos canais de reserva para mais detalhes.
(Delivery = DL
Collection = CO)
Diamond Service
Este serviço somente está disponível na localidade do Aeroporto de Los Angeles. É um serviço que oferece a você uma
experiência VIP que inclui: serviço de Chauffer desde a retirada de sua bagagem no aeroporto, acesso ao nosso
Diamond Lounge, além de um espaço VIP de estacionamento.
(Diamond Service = M1)
Outras Cobranças e Taxas
Taxas de Retorno (Recovery Fees)
Estas taxas de retorno e recuperação reembolsam a Sixt por uma parcela das despesas relacionadas a custos
indiretos. Este tipo de taxa de recuperação inclui: Taxa de Administração de Instalações (FA), Recuperação de custos
de Concessão de Aeroporto (Y), Taxas de Manutenção/Recuperação de Custos (RC).
Ao fazer sua cotação online através de nossos canais diretos, você já verá todas as taxas que se aplicam para sua
localidade em detalhes no momento de sua reserva.
(Facility Management Fee (FA), Airport Concession Recovery Fee (Y) e AVI Recovery Charge (RC))
Taxa de Facilidade/Localidade (Customer Facility Charge)
Alguns Aeroportos nos Estados Unidos requerem de forma mandatório que empresas de serviço de aluguel de carros
cobrem esta taxa para repasse ao aeroporto. O valor cobrado é usado para pagamento de taxas aeroportuárias e
melhorias/facilidades de acesso aos clientes às estações Sixt nos aeroportos.
(Rental Facility Charge= RC)
Sobretaxa de Energia (Energy Surcharge)
Custos relacionados à energia representam uma grande parcela dos custos operacionais da Sixt - excluindo-se deste
indicador os custos com reabastecimento de veículos. Em forma de compensação a este custo significativo, a Sixt
aplica esta Sobretaxa de Energia. Esta cobrança é baseada em uma estimativa de custos médios, e não tem a intenção
de efetuar uma cobrança precisa com base nos atuais custos de energia para cada cliente individual.
(Energy surcharge = EN)
Taxa de Garagem/Estacionamento de San Diego (San Diego Garage Fee)
Esta taxa é imposta pela administração do Porto de San Diego de modo a levantar fundos para a construção de um
estacionamento.
(San Diego Garage Fee = GC)
Sobretaxa de Turismo (Tourism Surcharge)
Uma sobretaxa de turismo é aplicada para todos os aluguéis no estado de Connecticut, conforme solicitado pelo
Governo do Estado para todas as empresas de aluguel de carros. Este valor é recolhido pelo estado para levantamento
de fundos para investimento em atividades relacionadas ao turismo.
(Tourism Surcharge = G1)
Sobretaxa de Aluguel, Sobretaxa de Atendimento/Balcão, Taxa de Hospitalidade e Taxa de Segurança Interna
(Rental Surcharge, County Surcharge, Hospitality Fee and Domestic Security Fee)
Estas taxas podem ser mandatórias ou permitidas, a depender conforme as leis aplicáveis no local de início do aluguel.
Os valores das taxas também podem variar conforme a localidade. Mais informações podem ser obtidas diretamente no
balcão de aluguel.
(Rental Surcharge/Transportation Assistance Tax = TX, County Surcharge = E, Hospitality Fee = HF, Domestic Security
Fee = G3)
Impostos

Todos os preços exibidos são líquidos (net). Impostos Estaduais, Federal ou impostos locais podem ser aplicados para
qualquer custo do aluguel.
*Locatários locais são definidos como locatários que retiram um veículo alugado no mesmo estado em que residem,
conforme identificação no endereço informado na carteira de habilitação.
Para parceiros com acordos individuais com a Sixt, preços e regras alternativas podem ser aplicadas.
(Todas as informações, preços e Condições deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de
dúvida, consultar a versão online principal em www.sixt.com/rental-services/rental-information - basta selecionar o país
que deseja consultar e selecioná-lo em “Pick-up country” e, posteriormente, em “Show”)

