
UAB „KAUNO AUTOBUSAI“ 

SKELBIMAS 

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

viešąjį aukcioną.  

Parduodamo turto duomenys:  

 
Eil. 

Nr. 

Autobuso 

pavadinimas 

Pagaminimo 

metai 

Valstybinis 

numeris 
Rida km. SDK Kodas Techninė būklė 

1 Škoda14TR 1987 BEE 359 1887276 FMAKRKET 

Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas 

pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas 
~ 90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų 

susidėvėjimas ~ 80% Laisvi priekinio tilto posūkių pirštai. Nėra 
stabdžių. Susidėvėje akumuliatoriai 

2 Škoda14TR 1998 BEE 303 1599652 KHNFNPEA 

Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas 

pažeisti korozijos. Kiauras stogas. Traukos ir pagalbinių 

variklių susidėvėjimas ~ 90%. Pažeista elektrinės dalies 
instaliacija, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% 

Truksta įtampos droselio,dalies kabelių, Susidėvėje 

akumuliatorių baterijos. Sudaužytas vaizdo veidrodis.. 

3 
PNTKM/Jelcz 

M121MT 
2000 BEZ 756 898643 KNNAHFCA 

Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas, stogas 
pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas 

~ 90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų 

susidėvėjimas ~ 90%. Trūksta dalies varinių kabelių.  
Pažeisti langų stiklai. Sudegęs elektronikos blokas. Nėra 

akumuliatorių.Sulaužyti  srovės imtuvai (štangos) 

 

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

PVM – 6.200,00 Eur (Šeši tūkstančiai du šimtai Eur, 00 ct.). 

Viešas aukcionas įvyks 2021 m. spalio 8 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 2021 m. rugsėjo 24 – spalio 7 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 Islandijos pl. 209, Kaunas, rugsėjo 24 – spalio 7 d.,  

darbo dienomis. Kontaktinis asmuo: Rimgaudas Laurinčikas tel. Nr. +37065506650, el.paštas 

rimgaudas.laurincikas@kaunoautobusai.lt. 

Susipažinti su parduodamu turtu, aukciono nuostatais, gauti paraišką dalyvauti aukcione ir parduodamo 

turto pirkimo kainos pasiūlymo formą galima puslapyje http://kaunoautobusai.lt/veikla/aukcionai/ 

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. 
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