
Relació Càrrecs Adicionals Espanya – Turismes i Furgonetes  

Informació sobre les tarifes prepagament 

> Modificació de la reserva  

Prèviament a l'inici del lloguer i amb una hora d'antelació es podran realitzar modificacions per les quals es gravarà a 

l'arrendatari amb una quantitat corresponent a la taxa de modificació (EUR 29,99). El preu a aplicar després de la 

modificació de la reserva serà el de la tarifa vigent en el moment de la realització del canvi. No s'efecturà cap 

reemborsament de la quantitat ja abonada/prepagada en cas de sorgir una diferència de preu.  

> Cancel·lació 

La reserva pot cancelar-se abans del començament del lloguer per correu postal, fax o correu electrònic. En cas de 

cancel·lació, es tornarà la quantitat pagada prèviament, deduïnt la taxa de cancel·lació que puja els tres primers dies de 

lloguer, inclosos els extres i les tarifes. En cas de que la duració de la reserva sigui inferior a tres dies no s'abonarà cap 

import. Las cancel·lacions s'han de dirigir a: Sixt Rent a Car, Calle Canal de Sant Jordi, 29, Local 2, Poligono Son Oms, 

E-07610 Palma de Mallorca, España/Spain, Fax: +34 911 518 438, Email: espana@sixt.com 

> No recollida 

Al no recollir el vehicle a l'hora acordada, es retindrà la quantitat que s'hagi pagat per avançat. 

Disposicions sobre l'edat 

A Espanya regeixen les següents regles sobre l'edat mínima i la possessió del permís de conducció: 

18 anys/ 1 dia per vehicles dels grups de categoria MBMR, E, C i furgonetes de categoria A, V, VX, B, S, W. 

21 anys/ 2 anys per vehicles dels grups IDMR - LWAR, IVMR - FVMR, CTMR, ITMR, SSMR - LSMR, SFMR.  

25 anys/ 3 anys per vehicles dels grups XDAR, PTMR, LTMR, XTAR, XTAX, XSAR, XXAR, PFMR, LFMR, XFAR, 

XSAM, XNAM. 

 

Als conductors menors de 23 anys se'ls factura una taxa adicional d'una quantia de 21,39 EUR per 1 dia, amb un máxim 

de 218,29 EUR per turismes i 20,49 EUR per 1 dia, amb un máxim de 209,98 EUR per furgonetes. 

 

  



Lloguers d'anada Turismes Nacionals 

 

 

a 
desde 

Región 
Andalucía 

Región 
Catalunya 

Región 
Madrid 

Región 
Costa 
Blanca 

Región 
Norte 

Región 
Balearic 
Islands 

Región 
Canary 
Islands 

Región Andalucía 30,00 €* 109,00 € 75,00 € 75,00 € 109,00 € proh. proh. 

Región Cataluña 109,00 € 30,00 € 75,00 € 75,00 €  109,00 €*  proh.  proh.  

Región Madrid 85,00 € 85,00 €  12,00 €  85,00 € 85,00 € proh. proh. 

Región Costa Blanca 75,00 € 75,00 € 75,00 € 30,00 €  109,00 €*  proh.  proh.  

Región Norte 109,00 €  109,00 €*  75,00 €  109,00 €*   75,00 €*   proh.   proh.  

Región Balearic Islands proh. proh. proh. proh. proh. libre**  proh.  

Región Canary Islands proh. proh. proh. proh. proh. proh.  libre**  

**En els arrendaments efectuats a Espanya, es prohibeix de manera expressa el desplacament del vehicle de la 
peninsula a les illes i viceversa i/o entre les illes, així com a Ceuta i Melilla, tot això excepte autoritzacióexpressa per 
escrit per part de l'arrendador. 

 
 

* Exceptions  

Barcelona AP ↔ Barcelona DT 
                         

12,00 € 

Mallorca AP ↔ Mallorca DT 
                         

12,00 € 

Sevilla AP ↔ Sevilla DT 
                         

12,00 € 

Málaga ↔ Sevilla 
                         

75,00 € 

Zaragoza / Bilbao / San Sebastián ↔ Cataluña 
                         

75,00 € 

Zaragoza ↔ Costa Blanca 
                         

75,00 € 

Excepciones Región Norte  

Zaragoza ↔ Bilbao ↔ San Sebastian                  30,00 €  

San Sebastian ↔ Santander                   30,00 €  

Santiago ↔ La Coruña ↔ Vigo                  30,00 €  

La Coruña ↔ Asturias ↔ Santiago                  30,00 €  

Asturias ↔ Santander ↔ Bilbao                  30,00 €  

  
 

Turismes Internacionals 

Portugal 950,00 € 

Francia, Monaco 1.000,00 € 

- Región Côte d’Azur 650,00 €  

- Región Sur Oeste 650,00 € 

Italia 1.800,00 € 

Bélgica, Luxemburgo, Países bajos, Alemania, Austria, Liechtenstein, Suiza 1.900,00 € 

Gran Bretaña 2.200,00 € 

República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Eslovenia, Croacia 2.400,00 € 

Lituania, Latvia, Estonia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega 2.700,00 € 
 



 
La devolució del vehicle sense previ avís en una oficina diferent de la de recollida, comportarà l'aplicació d'un càrrec 

addicional segons el país de devolució i atenent al quadre superior. 

 

No està permesa la devolució en un país diferent als indicats en el quadre superior. 

 

La devolució en un país no permès comportarà l'aplicació d'una penalització per import de 2.200 € o 4.400 € en funció de 

la categoria del vehicle 

 

 
Lloguers de trajecte Únic - Nacionals Furgonetes 

 

 

 Baleares Málaga Sevilla Barcelona Madrid Valencia Alicante Bilbao  Santiago 

Baleares x x x x x x x x x 

Málaga x x 363 €  726 € 484 € 484 € 484 € 726 € 726 € 

Sevilla x 363 € x 726 € 484 € 484 € 484 € 726 € 726 € 

Barcelona x 726 € 726 € x 484 € 363 € 363 € 726 € 726 € 

Madrid x 484 € 484 € 484 € x 363 € 363 € 363 € 484 € 

Valencia x 484 € 484 € 363 € 363 € x 363 € 726 € 726 € 

Alicante x x x x x x x x x 

Bilbao x 726 € 726 € 726 € 363 € 726 € 726 € x 363 € 

Santiago x x x x x x x x x 

 
 

Lloguers de trajecte Únic - Internacionals Furgonetes 
 

No està permesa la devolució de furgonetes fora del territori nacional. 

 

La devolució de la furgoneta fora del territori nacional comportarà l'aplicació d'una penalització atenent al país de 

devolució, d'acord amb el següent quadre: 
 

Alemania, Austria, Francia, Mónaco, Países Bajos, Bélgica 1.815,00 € 

Luxemburgo, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Portugal, Hungría, Irlanda, Noruega, Suecia, 
Dinamarca, Finlandia, Liechtenstein, Andorra, Ciudad del Vaticano, Gibraltar, San Marino, 
Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Polonia 

2.420,00 € 

 

        

Servei d'entrega i recollida durant i fora de l'horari d'oficina 

Aquest servei d'entrega i recolida està disponible sota petició a la seva oficina Sixt. 

S'aplica una taxa adicional de 64,99 EUR a totes les reserves / lloguers realitzats fora de l'horari d'apertura. 
 

 

Equipament addicional 

Accessorio 1 día 7 días Mes 

Seient de bebè (0-13 kg/Grup 0+) 12,99 € 77,99 € 83,99 € 

Seient de nen (0-10 kg,9-18 kg/Grup 0/1) 12,99 € 77,99 € 83,99 € 

Seient elevador (15-36 kg/Grup 2/3) 10,99 € 65,99 € 76,99 € 

Cadenes de neu 26,99 € 64,99 € 64,99 € 

Portaesquies i snowboard 26,99 € 64,99 € 64,99 € 

Sistema de navegació 16,49 € 98,57 € 104,93 € 

Suport rodant per a mobles (300 kg càrrega útil) 6,99 € 34,97 € 34,97 € 

Carretó de 250 kg de càrrega 14,99 € 74,97 € 74,97 € 
 

Els accesoris es reserven sense compromís i es reben segons disponibilitat. 
 

Pèrdua o trencament d'accessoris o equipament addicional 

Accesori extraviat o robat Compensació/EUR 

Claus del vehicle Perjudici ocassionat 

Triangle d'emergència 15,00 € 

Armilla reflectant  12,00 € 



Farmaciola 15,00 € 

Documentació del vehicle 10,00 € 

Sistema de navegació sencer  160,00 € 

 Sistema de navegació Trencament de pantalla o pèrdua de bateria  20,00 € 

Sistema de navegació suport 20,00 € 

Sistema de navegació cable alimentació xarxa i/o 20,00 € 

Sistema de navegació bossa    10,00 € 

Peces de vehicles   Segons peça 

Seient bebè, nen, elevador   50,00 € 

Cadenes de neu   50,00 € 

Portaesquies i snowboard   50,00 € 

Retolació de publicitat 100,00 € per adhesiu 

Targeta de recàrrega elèctrica   10,00 € 

Distintiu mediambiental   10,00 € per distintiu 

Suport rodant per a mobles (300 kg càrrega útil)   30,25 € 

Carretó de 250 kg de càrrega 121,00 € 

Cable / adaptador USB     5,00 € 

 

 

Repostatge del dipòsit 

Si l'arrendatari no ha contractat el servei voluntari de Tanc de Combustible haurà de retornar el dipòsit de combustible en 

el mateix estat en què el va rebre. De no ser aixi ens fem càrrec de repostar el dipòsit del seu vehicle després de la 

devolució del mateix. El càrrec pel repostatge comprendrà, tant el cost dels litres de combustible al preu de mercat que 

efectivament hagin de repostarse, com el càrrec per gestió de proveïment. El càrrec per gestió de proveïment es de 34,00 

EUR. 

 

Si, alternativament, l'arrendatari ha contractat el servei de Tanc de Combustible en el moment del lloguer del vehicle, es 

bonifica la remuneració per les tasques de proveïment i el cost del servei consisteix únicament en el preu del tanc de 

combustible del concret vehicle al preu actual del mercat. D'aquesta manera l'arrendatari pot tornar el vehicle amb el 

dipòsit buit. El preu del tanc de combustible variarà en funció de la capacitat del dipòsit de cada vehicle. 

 

Si, alternativament, l'arrendatari ha contractat la modalitat de servei de Tanc de Combustible anomenada «Flexi-Fuel» en 

el moment de llogar el vehicle, com que aquest servei està concebut per a lloguers d'una durada màxima de tres dies, en 

finalitzar el lloguer el client abonarà  únicament els litres consumits (al preu actual del mercat) més el cost bonificat del 

servei de reomplerta del dipòsit, que pujarà a 21,99 EUR. D'aquesta manera, l'arrendatari pot despreocupar-se de la tasca 

de reomplir el dipòsit a l'hora de tornar el vehicle. 

 

El repostatge erroni dels dipòsits de combustible suposen un càrrec adicional a l'arrendatari, l'import del qual variarà en 

funció del perjudici ocasionat. 

En els arrendaments de vehicles proveïts d'un dipòsit AdBlue, l'arrendatari haurà de tenir cura que el dipòsit estigui prou 

ple, responent dels perjudicis que s'ocasionin per l'incompliment d'aquesta obligació mitjançant el pagament d'un càrrec 

adicional amb un import que variarà en funció del perjudici ocasionat. 
 

 

Recàrrega de vehicles elèctrics 

Si l'arrendatari no ha contractat cap servei voluntari relacionat amb la recàrrega del vehicle, haurà de tornar el vehicle amb 

el nivell de recàrrega equivalent a aquell en què li va ser lliurat. Si no fos així, ens farem càrrec de les tasques de recàrrega 

de la bateria després de la devolució del vehicle. El càrrec per les tasques de recàrrega comprendrà tant el cost dels Kw 

que s'hauran de recarregar, al preu de mercat, com el càrrec per gestió de les tasques de recàrrega. El càrrec per gestió 

de la recàrrega puja a 0,79 EUR. 
 

 

Gestió de multes 

L'arrendatari es compromet a pagar a l'arrendador el preu ressenyat en el contracte de lloguer. L'arrendatari serà 

responsable del pagament de qualsevol multa o sanció comesa durant el període del lloguer. Deurà respondran sense 

limitació l'arrendatari i altres conductors autoritzats per la vulneració de qualsevol disposició normativa que cometin durant 

la vigència del contracte, especialment per infraccions de trànsit. L'arrendatari mantindrà indemne a l'arrendador respecte 



de qualssevol sancions, multes, taxes, recàrrecs, i en general costos de tota mena que se li imposin per les 

Administracions. 

 

 

Penalització per no devolució de vehicles en lloguers a llarg termini 

En lloguers per períodes superiors a 28 dies de lloguer, de no tornar-se el vehicle en la data assenyalada en el contracte 

de lloguer o per la superació de més de 100 quilòmetres del quilometratge màxim assenyalat en el contracte de lloguer, 

la penalització puja a 605,00 EUR per cada infracció.  

Càrrec per lliurament de vehicle de substitució durant l'arrendament en cas de negligència de l'arrendatari 

En cas de necessitar l'arrendatari un vehicle de substitució durant el periode de lloguer signat per contracte, qualsevol 
que fos aquest temps, aquest haurà de pagar 309,00 EUR sempre i quan la necessitat d'aquest vehicle de substitució 
vingui causada per negligència de l'arrendatari i especialment en cas de repostatge erroni o pèrdua de claus del vehicle 
(aquest no hagi contractat la cobertura BC). Adicionalment, podria haver-hi càrrecs de grues associades que serien 
reclamats pel Departament de Danys i ascenderia a 1,20 EUR per quilòmetre de recorregut des del lloc on es trobi el 
vehicle fins a l'oficina més propera de Sixt o el taller concertat més proper de Sixt a Espanya. 

Càrrecs per assistència en carretera  

Si l’assistència en carretera ve motivada per una fallada mecànica no imputable a una actuació negligent per part de 

l’arrendatari, independentment que hagi contractat o no cobertures segons la clàusula G de les Condicions generals de 

lloguer, l’arrendatari no assumirà cap cost pel servei d’assistència en carretera. 

 

Es facturarà a l'arrendatari un càrrec per assistència en carretera en el cas de que hi hagi una avaria en rodes i/o vidres, 

aquest no hagi contractat la cobertura TG (Tire & Glass protection) i es necessités remolcar el vehicle. 

 

En avaries no relacionades amb rodes i/o vidres, es carregarà a l'arrendatari l'assistència en carretera sempre i quan no 

tingui contractada la cobertura de reducció de limitació de franquícia o BF (Super Top Cover LDW) i es necessités remolcar 

el vehicle. 

El cost del càrrec de remolc per assistència en carretera ascendeix a 1,20 EUR per quilòmetre recorregut, fins a un import 

màxim de 500 EUR, si respectivament l'arrendatari no ha contractat el TG o el BF, segons correspongui, o ha realitzat un 

ús prohibit o negligent del vehicle. 

Quan l'avaria sigui solucionada « in situ », sense necessitat de remolcar el vehicle, el càrrec pel servei ascendirà a 40€. 

 

Indemnització per pèrdua o deteriorament del cable de càrrega, així com del cable de càrrega ràpida per a 

vehicles elèctrics i vehicles híbrids 

En cas de pèrdua o deteriorament del cable de càrrega de vehicles elèctrics i vehicles híbrids, així com del cable de 

càrrega ràpida, l'arrendatari haurà d'abonar a l'arrendador un import fix de 350,00 EUR (no subjectes a IVA/IGIC), com a 

indemnització. El pagament d'aquesta indemnització per part de l'arrendatari no impedirà que l'arrendador pugui reclamar 

qualsevol altre desperfecte addicional que la pèrdua o deteriorament del cable de càrrega pugui provocar. 

 

Càrrec “Flexi-Location”  

Si, en el cas de lloguers amb devolució en un altre lloc, es lliura el vehicle en una sucursal diferent de la designada en el 

contracte de lloguer com a lloc de devolució, l'arrendatari ha d'abonar el carrèc denominado Flexi-Location per el import 

de 19,99 EUR. 

 

Càrrec “Opció Diesel”  

Per un càrrec addicional de 5,99 EUR / dia, 41,93 EUR / setmana i 59,99 EUR import màxim mes, es pot proporcionar un 

vehicle amb motor dièsel, segons disponibilitat. Si per motius de disponibilitat no pogués proporcionar, el càrrec efectuat 

serà reemborsat íntegrament. Aquest servei només està disponible per a certs grups de vehicles seleccionats. 

Càrrec “Flexi Late Return”  

El càrrec en el supòsit de devolució d'el vehicle o de les claus de el vehicle més tard de l'hora acordat en el contracte 

d'arrendament sense haver convingut un nou termini de devolució amb l'arrendador ascendeix a 14,52 €. 

  



 

Càrrec “Cross Border Fee”  

Es cobra una tarifa roaming pels desplaçaments del vehicle a l'estranger. L'apartat B.7 de les Condicions Generals de 

Lloguer de Sixt especifiquen les Zones a les quals està permès el desplaçament del vehicle i les restriccions territorials. 

Aquesta tarifa és addicional a la tarifa de “sol anada” en cas de lloguer d'anada exclusivament. 

 

Cross Border Fee (UF) Preu per día 

1-6 díes 

Preu per día 

7-27 díes 

Preu máxim per 

28 díes 

Viatges transfronterers 5,49 € 16,49 € 27,99 € 

 

 

IVA / IGIC 

21% / 7 % - 15 % 

Tots els preus mencionats inclouen lVA / IGIC (en quant l'IVA / IGIC sigui aplicable). 

 

Els preus i les condicions pactats amb clients corporatius que tinguin subscrit un acord comercial amb Sixt prevaldran 

sobre els expressats en aquest document.  

(26.04.2023) 


