
UAB „KAUNO AUTOBUSAI“ 

SKELBIMAS 

UAB „Kauno autobusai“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto 

viešąjį aukcioną.  

Parduodamo turto duomenys:  

 

Bendrovė nenaudojamą turtą parduodą, kaip turtinį kompleksą. Viso komplekso pradinė kaina įskaitant 

PVM – 2500.00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai Eur, 00 ct.). 

Viešas aukcionas įvyks 2020 m. birželio 12 d. 10.00 val. Raudondvario pl. 105, Kaunas, 202 kab.            

Parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymą pateikti Raudondvario pl. 105, Kaunas, 200 kab. iki registracijos 

pabaigos. 

Aukciono dalyvių registracija vyks 2020 m. gegužės 29 – birželio 11 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo 

dienomis. Registruotis galima atvykus adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas 200 kab. Žiūrovų dalyvavimas 

negalimas. Aukcionas bus vykdomas, jei bus registruoti ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Dalyviai 

registruojami ir dalyvauja aukcione nemokamai. Po pirkimo fakto pardavėjas nepriima jokių pretenzijų dėl 

įsigyto turto. 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas,  

2020 m. gegužės 29 – birželio 11 d., nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo dienomis. Kontaktinis asmuo: Romualdas 

Jasmantas tel. Nr. +37061855659, el.paštas romualdas.jasmantas@kaunoautobusai.lt 

Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į UAB „Kauno 

autobusai“ banko sąskaitą: a.s. LT332140030002193678, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. 

 
 

Eil. 

Nr. 
Markė 

Pagaminimo 

metai 

Valstybinis 

Nr. 
Pastabos 

1. VW Sharan 2000 OKT569 
Nevažiuojantis. Kėbulo defektai; Variklis tepaluotas, nesandarus, didelės alyvos 

sąnaudos; Nesandarūs variklio tepimo žiedai; Didelis dūmingumas;  Tarpinės ir 

sandarikliai pasenę ir sukietėję; Reikalingas variklio ir turbinos remontas,  be TA. 

2. Renault Kangoo 2006 DND061 
Nevažiuojantis. Kėbulo defektai; Variklio defektas, variklis tepaluotas, nesandarus, 

didelės alyvos sąnaudos; Nesandari aušinimo sistema; Didelis dūmingumas;. 

Reikalingas pagrindinio kuro siurblio remontas, be TA. 

3. MB208 1995 ANF774 

Nevažiuojantis. Kėbulo defektai; Variklio defektas, variklis tepaluotas, nesandarus, 

didelės alyvos sąnaudos; nesandari aušinimo sistema; Didelis dūmingumas;  

Tarpinės ir sandarikliai pasenę ir sukietėję; Neveiksnūs amortizatoriai; Korozijos 
židiniai agregatų ir detalių tvirtinimo vietose,  be TA. 

4. GAZ3309 1996 VKE992 
Nevažiuojantis. Kėbulo defektai; Variklio defektas, variklis tepaluotas, nesandarus, 

didelės alyvos sąnaudos; nesandari aušinimo sistema; Didelis dūmingumas; 

Tarpinės ir sandarikliai pasenę ir sukietėję,  be TA. 

5. GAZ53-12 1990 ZKO888 
Nevažiuojantis. Kėbulo defektai: Variklio defektas, variklis tepaluotas, nesandarus, 

didelės alyvos sąnaudos;. nesandari aušinimo sistema; Didelis dūmingumas;  

Tarpinės ir sandarikliai pasenę ir sukietėję, be TA. 

6 Zil433360 1994 ZKY070 
Nevažiuojantis. Variklis tepaluotas, nesandarus, didelės alyvos sąnaudos, 
Nesandarūs tepimo žiedai, Tarpinės ir sandarikliai pasenę ir sukietėję, Reikalingas 

variklio remontas,  be TA. 

7 Priekaba TMZ802 1987 KG112 Priekabos rėmas apimtas korozijos, be TA. 

8 Ford Tranzit 1993 RKE451 

Nevažiuojantis. Variklio defektas, Variklis tepaluotas, nesandarus, didelės alyvos 

sąnaudos, nesandarūs tepimo žiedai, didelis dūmingumas, tarpinės ir sandarikliai 
pasenę ir sukietėję, nesandari pavarų dėžė, praleidžia eksploatacinius skysčius. 

Automobilio rėmas pažeistas korozijos,  be TA. 
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