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Více jak 100-letá historie

 Společnost Sixt, s hlavním sídlem v Mnichově, začala v roce 1912 jako první firma v Evropě nabízet elegantní auta k pronájmu i s řidičem.

 Zákazníci využívající službu pronájmu limuzín Sixt si užívají našeho vysokého standardu – je to tradice, která zůstává stejná. Nejnovější modely 
luxusních limuzín značek BMW, Audi a Mercedes-Benz spolu s perfektní službou péče o vozové parky, auta na operativní nebo full-service leasing 
nebo rychlost obsluhy na pobočkách, jsou klíčem k úspěchu značky Sixt u zákazníků.



Sixt ve světě (115 zemí, nejrozsáhlejší síť poboček)- Stejná péče a kvalita  všude 

Europe
Albania, Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Bosnia & Herzegovina, Czech Republic, Coatia, Cyprus, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greast Britain, Greece, Hungary, Iceland, Israel, Italy,Kosovo, Latvia, Lithuania, 

Luxemburg, Malta, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Netherlands, Nonway, Portugal, Poland, Romania, Russia, Serbia, 

Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine

Middle East & Asia
Bahrain, Egypt, India,

Jordan, Kuwait, Lebanon,

Mongolia, Nepal, Oman, Qatar,

Saudi Arabia, Singapore,

South Korea,

United Arab Emirates

Australia, Pacific
Australia, New Caledonia

Africa & Indian Ocean
Algeria, Angola, Egypt, La Reunion, Libya, Madagascar, Mauritius,

Morocco, Mozambique, Nigeria, Seychelles, South Africa, Sudan, Tanzania, Tunisia

North America
Corporate & Franchisea

Caribbean
Barbados, Dominican Republic

French Guyana, Guadeloupe,

Martinique, St. Martin, St. Lucia

South & Central-America
Argentina, Brazil, Costa Rica, Mexico,

Panama, Peru, Puerto Rico, Uruguay

Sixt

Worldwide



• Full service leasing

• Operativní leasing

• Správa firemních autoparků – fleet management

• Zpětný leasing

• SIXT Mobility Consulting



 Forma dlouhodobého pronájmu vozidla, které vlastní a financuje ve prospěch zákazníka 
leasingová společnost SIXT, a to včetně pestré škály doplňkových služeb

Operativní leasing

Úspory

 Odpadá nutnost počátečního finančního zatížení nájemce

 Vůz není uveden v rozvaze nájemce – vozidlo odpisuje pronajímatel

 DPH měsíční splátky je 100% odpočitatelnou položkou

 Jediná měsíční faktura se všemi vozidly

 Není třeba skládat akontaci, flexibilní zvolení délky pronájmu

 Flexibilní zvolení délky pronájmu a nájezdu km

Provozní výhody

 Nájemce financuje pouze opotřebení vozidla do výše zůstatkové hodnoty

 Zákazníkovi odpadají rizika s prodejem ojetého vozidla 

Na základě velkoobjemových slev leasingové společnosti klient získá:

 Slevy na vozidla

 Slevy na pojištění

 Slevy na servis (celoplošně v ČR)

 Slevy na pneu, přezutí + zajištění skladování

 Splátky jsou garantovány jako fixní po celou dobu nájmu

 synergie správy autoparku a služeb mobility, minimum administrativy, 
vše vyřizuje SIXT, vč. pojistných událostí a daňových a administrativních úkonů

SIXT leasing – popis produktu

20 % 45% 35%

Sleva Zůstatková hodnota Hodnota financování



SIXT leasing – péče od A do Z
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Technická podpora

Konzultační služby

Administrativa

Podpora řidičů

Ekologická řešení

On line aplikace

Sezónní 
splátky

Fixní 
sazby

Financování 
vozidla

TankováníPneumatikyÚdržba 
a opravy

Sixt Mobility 
Consulting

Mezinárodní 
služby

Optimalizace 
TCO

Administrace 
pokut

STKPoplatky 
a daně

OnLine 
autoškola

Pick up and
delivery

Výhody 
skupiny Sixt

Sixt 
Monitor

On line 
reporting

Elektronická 
fakturace

Eco operativní 
leasing

Sledování 
emisí

Kurzy 
úsporné jízdy

Silniční 
asistence

Komplexní 
pojištění

Management 
nehod



SIXT leasing - TCO

TOTAL COST OF OWNERSHIP – TCO

Společnost SIXT má dlouholeté zkušenosti se snižováním nákladů spojených s vozovým parkem. Pečlivě analyzujeme TCO a následně navrhneme
vhodná opatření vedoucí k úsporám v jednotlivých částech nákladů na firemní mobilitu. Rozsah služeb vždy přizpůsobujeme potřebám klienta,
poskytujeme bezplatné konzultace před zahájením spolupráce i v jejích průběhu. Cílem je optimalizovat ukazatel TCO.



Síť pneu Síť servisů

(1) LTM December 2014
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Transparentnost díky on line nástroji SIXT Monitor
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Síť servisních poboček společnosti SIXT

Jednoduchá a transparentní komunikace s jednou kontaktní osobou v SIXT leasing



Text

Leasingové platby

Faktury ze servisů/pneuservisů

Faktury za PHM

Pojistné a ostatní náklady

Poplatky/daně - Přijetí faktury

- Kontrola faktury

- Oprava faktury

- Zaúčtování faktury

1. Papírová podoba

2. Elektronická faktura 

(formát definován klientem)

SIXT konsolidovaná faktura

 1x měsíčně

 Konsolidovaná faktura za všechny položky za celou flotilu

 Přehledné přílohy s rozdělením nákladů

 Možnost transferu faktury přímo do účetnictví klienta ve 

volitelných formátech do různých aplikací

Fakturace – všechny náklady na jednom dokladu



Fleet control – OnLine reporting

 Sixt e-reporting je reportingový on-line nástroj pro 
Car Fleet manažery rozsáhlých vozových parků, které 
jsou ve správě operativního leasingu Sixt. Aplikace 
Vám umožní sledovat kompletní informace o Vaší 
flotile, jako jsou smlouvy, analýzy, statistiky, servisní 
náklady a další.

Sixt e-reporting



 Celkový přehled o velikosti a stavu flotily

 Kontrola nákladů

 Spotřeba a emise

 Intuitivní upload dat od dodavatelů

 Pokročilá harmonizace a převod dat

 Ověření dat se zpětnou vazbou od dodavatele

Různé zdroje Ověření a harmonizace Spolehlivý fleet reporting a analýzy

SIXT global reporting – intuitivní a inteligentní nástroj pro globální reporting



 Monitoring pohybování vozů v rámci České 
republiky i v zahraničí

 Automatická tvorba knihy jízd

 Přehledy o spotřebě pohonných hmot

 Rozlišování služebních a soukromých jízd 
a možnost změny mezi jejich statusem, 
mapové podklady EU

 Možnost zobrazení, kde se vůz aktuálně 
nachází, SMS dotaz na aktuální polohu vozu  
v zahraničí

 Monitoring aktuální rychlosti vozu
a vyhodnocení těchto dat

SIXT monitor funguje velice jednoduše, 
postačuje namontovat do vozidla a 
zaktivovat jednotku. Pohyb vozu a další 
důležité informace je poté možné 
sledovat na internetu na 
adrese: www.sixt-monitor.cz

Fleet control – SIXT control



Další produkty SIXT leasing

 Zpětný leasing
Odkup vozidel, která jsou v majetku klienta
Následný pronájem formou operativního leasingu
Klient si vylepší cash-flow, odlehčí rozvahu a zjednoduší provoz své flotily

 SIXT Fleet Management
Správa vozového parku vozidel, která jsou v majetku klienta nebo jsou pronajata 
formou finančního leasingu.
SIXT poskytuje komplexní služby jako ve full-service leasingu také bez samotného 
financování vozu.

 SIXT Mobility Consulting
Jedná se o konzultace v oblasti optimalizace provozu flotil. 



SIXT leasing v České republice, reference

http://www.czub.cz/index.php?lang=en
http://www.czub.cz/index.php?lang=en
http://www.vodafone.com/start.html
http://www.vodafone.com/start.html


 Krátkodobé pronájmy (náhradní vozidla, služební cesty, …)

 Dlouhodobé pronájmy (pre-delivery)

Flotila autopůjčovny i Limousine service

 Nejširší rozsah vozového parku a největší fleet prémiových značek 

 Zážitková a užitková vozidla (značek BMW, Mercedes, Jaguar, …cabrio, 
4x4,…)

 Užitková vozidla  ( Ford, VW, Opel, Fiat, …)

Pronájmy v zahraničí (rezervace OnLine i přes App)

 platby i kauce s využitím fakturační karty SIXT Express 

- odklad v placení pronájmu až o 60 dnů, 

- vystavení a vedení ZDARMA, přehledná administrativa 

SIXT Rent a Car nebo SIXT Limousine service
služby poskytované v ČR i v zahraničí

SIXT Rent a Car - autopůjčovna



Regine Sixt Children´s Aid Association
Drying Little Tears

Zakladatelkou nadace Drying Little Tears je paní 
Regine Sixt. Tato nadace se zaměřuje na boj proti 
chudobě, podporu dětí v zemích třetího světa a na 
jejich vzdělávání.

Primární je pro nadaci zlepšení zdravotní péče o děti, 
zvyšování šancí na jejich přežití a jejich zdravý vývoj až do 
dospělosti, a to kdekoliv ve světě.



V rámci České Republiky je nastavena dlouholetá spolupráce s ÚPMD
Ústav pro péči o matku a dítě je zdravotnické zařízení v Praze Podolí, které se specializuje
na poskytování komplexní péče v oblasti porodnictví a neonatologie.



www.sixtleasing.cz, leasing@sixt.cz

Operativní leasing pro firmy opravdu jinak!

Pavel DRÁBIK 
Sales Director
SIXT leasing Czech Republic

http://www.sixtleasing.cz/

