UAB „Kauno autobusai“ skelbia
nereikalingo arba netinkamo (negalimo)
naudoti materialiojo turto viešąjį aukcioną
Parduodamo turto duomenys:
Eil.
Nr.

Markė

Pagaminimo Valst.
metai
Nr.

Pradinė
vertė, Eur

Defektai

600,00

Visiškai pažeistas korozijos ir
vietomis sutrūkęs rėmas, durys
stipriai pažeistos korozijos,
galinis tiltas nesandarus, žema
variklio kompresija.

1.

FORD TRANSIT

2001

PKS170

2.

ZIL431412

1993

ZLD279 2000,00

Kėlimo įrengimo hidrauliniai
mechanizmai nesandarūs ir
nesulaiko kėlimo platformos
vienoje vietoje.

3.

Priekaba cisterna
VJTG

1995

LN9022 1500,00

Pažeista korozijos, nesandari.

4.

Aut. krautuvas

1988

B/N

100,00

Iškomplektuotas, pagrindinių
agregatų nėra, kėbulas visiškai
pažeistas korozijos.

5.

Konkė

2015

B/N

2500,00

Geros būklės, nenaudojama.

Viešasis aukcionas vyks 2017 m. spalio 18 d. 10 val. Raudondvario pl. 105, Kaunas,
102 kab. Parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymą pateikti Raudondvario pl. 105,
Kaunas, 200 kab., iki registracijos pabaigos.
Aukciono dalyvių registracija vyks spalio 4–16 d. nuo 9 iki 15 val. darbo dienomis.
Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks tuo pačiu adresu spalio 27 d.
10 val. Pakartotinė aukciono dalyvių registracija vyks 2017 m. spalio 19–26 d. nuo 9
iki 15 val. darbo dienomis. Registruotis galima atvykus į Raudondvario pl. 105, Kaunas,
202 kab.
Aukcionas bus vykdomas, jei bus registruoti ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Dalyviai registruojami ir dalyvauja aukcione nemokamai. Žiūrovų dalyvavimas negalimas.
Po pirkimo fakto pardavėjas nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.
1, 2, 3, 4 pozicijose paminėtą parduodamą turtą galima apžiūrėti spalio 4–16 d. nuo
9 iki 15 val. darbo dienomis Raudondvario pl. 105. Susisiekite tel. 8 618 55 659 arba
e.paštu romualdas.jasmantas@kaunoautobusai.lt.
5 pozicijoje paminėtą parduodamą turtą galima apžiūrėti spalio 4–16 d. nuo 9 iki
15 val. darbo dienomis Islandijos pl. 209. Susisiekite tel. 8 655 65 020 arba e. paštu
algirdas.sirvinskas@kaunoautobusai.lt.
Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į
UAB „Kauno autobusai“ banko sąskaitą: a. s. 332140030002193678, Nordea Bank AB
Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.
Susipažinti su aukciono nuostatais, gauti paraišką dalyvauti aukcione ir parduodamo
turto pirkimo kainos pasiūlymo formą galima puslapyje www.kaunoautobusai.lt/lt/
apie-mus/aukcionai.htm

