
ZP č. 210 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7 M, e.č.:1019 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla: 6. Autobusy a ich modifikácie (kategória M) 

Podkategória vozidla:  6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:  trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  M 

Výrobca:  ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Výrobné číslo vozidla:  12558 

Identifikačné číslo motora:            nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1998 

Maximálny výkon motora/otáčky: 120 kW 

Prevádzková hmotnosť: 10 300 kg 

Celková hmotnosť: 26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR: 26.3.1999 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 01.01.1999 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: 25.11.2016 

Evidenčné číslo: 1019  

Farba vozidla:  kombinácia biela-červená 

Technický preukaz č: T0037 

Platnosť TK: neplatná 

Počet najazdených kilometrov: 797 671 

 
 
Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:                     - 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 

- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,                      
pneumatické pruženie, 2 ks trakčné motory, 

                                  -výbava zodpovedá danému typu vozidla 
 
 
 

     

 

 



ZP č. 206 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7 M, e.č.:1020 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla: 6. Autobusy a ich modifikácie    

(kategória M) 

Podkategória vozidla:            6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:            trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7 M 

Výrobca: ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad 

Ohří 

Výrobné číslo vozidla:            12559 

Identifikačné číslo motora:                                 nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):           1998 

Maximálny výkon motora/otáčky:           120 kW 

Prevádzková hmotnosť:           10 200 kg 

Celková hmotnosť:           26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:           26.3.1999 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:           01.01.1999 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:       25.11.2016 

Evidenčné číslo:           1020  

Farba vozidla:            kombinácia biela-modrá-žltá 

Technický preukaz č:           T0038 

Platnosť TK:           neplatná 

Počet najazdených kilometrov:  844 922 

 
Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:                     - 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 

- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,                      
pneumatické pruženie, 2 ks trakčné motory, 

                                  -výbava zodpovedá danému typu vozidla 

   

 

 



ZP č. 208 /2016 – trolejbus 14 Tr 14/7, e.č.:2002 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla: 6. Autobusy a ich modifikácie 

(kategória M) 

Podkategória vozidla:            6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:            trolejbus  14 Tr  14/7  

Výrobca:  ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad 

Ohří 

Výrobné číslo vozidla:            12578 

Identifikačné číslo motora:                                       nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):           1999 

Maximálny výkon motora/otáčky:           120 kW 

Prevádzková hmotnosť:           10 350 kg 

Celková hmotnosť:           16 000 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:           27.08.1999 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:           27.08.1999 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:      25.11.2016 

Evidenčné číslo:           2002  

Farba vozidla:            kombinácia biela-modrá-žltá 

Technický preukaz č:           T0232 

Platnosť TK:           neplatná 

Počet najazdených kilometrov:  344587 

 
Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:                     - 28 miest na sedenie, 54 miest na státie 

- 3 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,                      
pneumatické pruženie, 1 ks trakčný motor, 

                                  -výbava zodpovedá danému typu vozidla 

  

 

 



ZP č. 209 /2016 – trolejbus 14 Tr 14/7, e.č.:2004 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:  6. Autobusy a ich modifikácie 

(kategória M) 

Podkategória vozidla:            6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:            trolejbus  14 Tr  14/7  

Výrobca:  ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad 

Ohří 

Výrobné číslo vozidla:            TMP14TR17X7M12580 

Identifikačné číslo motora:                                       nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):           1999 

Maximálny výkon motora/otáčky:           120 kW 

Prevádzková hmotnosť:           10 350 kg 

Celková hmotnosť:           16 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:           27.8.1999 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:           27.08.1999 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:      25.11.2016 

Evidenčné číslo:           2004  

Farba vozidla:            kombinácia biela-modrá-žltá 

Technický preukaz č:           T0234 

Platnosť TK:           neplatná 

Počet najazdených kilometrov:  451919  

 
Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:                     - 28 miest na sedenie, 54 miest na státie 

- 3 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,                      
pneumatické pruženie, 1 ks trakčný motor, 

                                  -výbava zodpovedá danému typu vozidla 

  

 

 

 



ZP č. 205 /2016 – trolejbus 14 Tr 14/7, e.č.:2006 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla: 6. Autobusy a ich modifikácie 

(kategória M) 

Podkategória vozidla:            6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:            trolejbus  14 Tr  14/7  

Výrobca:  ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad 

Ohří 

Výrobné číslo vozidla:            TMP14TR17X7M12582 

Identifikačné číslo motora:                                     nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):           1999 

Maximálny výkon motora/otáčky:           120 kW 

Prevádzková hmotnosť:           10 350 kg 

Celková hmotnosť:           16 000 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:           27.8.1999 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:           27.08.1999 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:           25.11.2016 

Evidenčné číslo:           2006  

Farba vozidla:            kombinácia biela-modrá-žltá 

Technický preukaz č:           T0236 

Platnosť TK:           neplatná 

Počet najazdených kilometrov:  406535 

 
Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:                     - 28 miest na sedenie, 54 miest na státie 

- 3 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,                      
pneumatické pruženie, 1 ks trakčný motor, 

                                  -výbava zodpovedá danému typu vozidla 

  

 

 

 



ZP č. 204 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7 M, e.č.:1017 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla: 6. Autobusy a ich modifikácie (kategória 

M) 

Podkategória vozidla:            6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:            trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7 M 

Výrobca:  ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad 

Ohří 

Výrobné číslo vozidla:            TMP15TR13W7M12556 

Identifikačné číslo motora:           nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):           1998 

Maximálny výkon motora/otáčky:           120 kW 

Prevádzková hmotnosť:           16 400 kg 

Celková hmotnosť:           26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:           26.3.1999 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:           01.01.1999 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:      25.11.2016 

Evidenčné číslo:           1017  

Farba vozidla:            kombinácia biela-modrá-žltá 

Technický preukaz č:          T0034 

Platnosť TK:          neplatná alebo nedokladovaná 

Počet najazdených kilometrov:          821 896 

 
 
Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 

    

 

 



ZP č. 207 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7 M, e.č.:1018 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla: 6. Autobusy a ich modifikácie 

(kategória M) 

Podkategória vozidla:            6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:            trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7 M 

Výrobca:  ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad 

Ohří 

Výrobné číslo vozidla:            12557 

Identifikačné číslo motora:            nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):           1998 

Maximálny výkon motora/otáčky:           120 kW 

Prevádzková hmotnosť:           10 300 kg 

Celková hmotnosť:           26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:           26.3.1999 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:           01.01.1999 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:      25.11.2016 

Evidenčné číslo:           1018  

Farba vozidla:            kombinácia biela-modrá-žltá 

Technický preukaz č:           T0036 

Platnosť TK:           neplatná 

Počet najazdených kilometrov:   767 649  

 
Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla  

 
Výbava vozidla: 
Sériová:                     - 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 

- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,                      
pneumatické pruženie, 2 ks trakčné motory, 

                                  -výbava zodpovedá danému typu vozidla 
 

   

 

 


