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PIKA POLKUPYÖRÄ
HINTA: Miesten pyörä Smk.

Naisten „ ~

Ketjunsuoja teräspeltinen, mustaksi lakeerallu
ja raidoitettu.

Polkimet hyvät, 4-kulniaisiii kumein.
Ohjauslaitko tavallinen, kuparoitu ja hyvin

niklattu sekä teräksestä taottu.
Istuin pumppnjousilla ja sillakiskolla.
lanteet ha teräksiset ~

\\ EST WOOU’’-mail i a,
raidoitetut.

Lokasuojat teräksiset, vanteitten väriset.
Etunapa hyvä, suoraa mallia.
Takanapa . KOMET”.
Puolat valuteräslankaiset.
Renkaat, ulkorenkaat Karhi tai Record, sisä-

renkaat Nokian valin.
Lisätarpeet tavalliset.
Naisten pyörissä hyvä hameverkko.

Runko ensiluokkaista teräsputkea,
liitoskohdat hitsatut, mustaksi
emaljoitu.

Etuhaarukka Tomson-mallisella
taotulla teräskyhällä. Kyhä ja
tuppien alapäät kuparoidut ja
niklatut.

Keskiö tunnettua „Fauher Special”
järjestelmää V^X3 / 16”-

Ketju Pallas tai WBA.

ROVANIEMEN MAA N VI LJ E LYS KAU P P A OY.



SAMPO POLKU PYÖRÄ

HINTA: Miesten pyörä Smk

Naisten ~ „

Ketjuusuoja alumiininen, ruotsalainen malli.
Poikimat „ Union” 4-kumiset.
Ohjaustanko tavallinen, kuparoitu ja hyvin

niklattu sekä teräksestä taottu.
Istuin nahkainen, pumppujousilla ja siltakiskolla.
Vanteet ha teräksiset, paksu, hyvä laatu, hopea-

raidoilla.
Lokasuojat teräksiset, etusuoja levikkeellä.
Etunapa P. W. 8., niklatulla paksulla akselilla.
Lakanapa „KOMET”.
Puolat paksut, sinkatut.
Renkaat Englcbert-tehtaan Uusi-Norsu renkaat,

sisärenkaat saman tehtaan.
Lisätarpeet tavalliset.
Naisten pyörissä hyvä hameverkko.

Ilnuko „Fauber Special”, hitsattu,
teräsputkea.

Etuhaarukka taotulla teräsky-
hällä. Kyliä ja tuppien ala-
päät kuparoidut ja niklatut.

Kenkiä tunnettua „Fauber Special”
järjestelmää '^"X3/ 16”-

Ketju ~Union”.

ROVANIEMEN MAA N VI LJ E LYS KAU PRA OY.



KIITO POLKUPYÖRÄ
HINTA: Miesten pyörä Smk.

Naisten „ „

Ketjunsuoju alumiininen, ruotsalainen malli.
Polkimet I:a 4-kulmaisin kumein.
Ohjaustanko tavallinen, kuparoitu ja erikoisen

hyvin kromattu sekä teräksestä taottu.
Istuin nahkainen, pumppujousilla ja siltakis-

kolla sekä hyvin kromattu.
Vanteet I:a teräksiset, kulta-punaisella raidoi-

tuksella.
Lokasuojat teräksiset, etusuoja levikkeellä.
Etunapa ~Torpedo"-merkkiä, niklatulla pak-

sulla akselilla.
Takunupa „IiIGO”.
Puolat valuteräslankaiset, sinkatut.
Renkaat Nokian laaturenkaat.
Lisätarpeet tavalliset.
Naisten pyörissä hyvä hameverkko.

Hiinkö teräsputkea, suomalainen
laatuvalmistc.

Etuhaarukka laotulla teräsky-
hällä. Kyliä ja tuppien ala-
päät kuparoidut ja niklatut.

Kenkiä ~Fauber Special” järjestel-
mää 1/a"X3/i 6"■

Ketju I:a englantilaista valmistetta.

ROVANIEMEN M AAN VI LJ E LYS KAU PPA OY.



Yleiset myynti- ja toimitusehdot:

Hinnat ovat sitoumukset La joko tehtaan tai omasta varastostamme
Rovaniemellä.

Lähetys tapahtuu ostajan vastuulla ja rahdin maksua ostaja. Pyörät
lähetetään pikalavarana ellei tilaukseen ole toisin merkitty.
Jälkivaalimusprovision maksaa ostaja ja tekee se il:— sadalla
tai sen osalta, vähin maksu on 3: —.

Vakuutuksesta huolehdimme vain ostajan pyynnöstä ja hänen laskuunsa.
Vakuutusmaksu tekee 2: kutakin tuhatta markkaa tai sen
osaa kohti. Jos pyörä vakuutetaan, niin tulee lisäksi pak-
kausmaksua 2C: -, sillä pyörä täytyy erikoisesti pakata jos
se vakuutetaan.

Toimitus. Tilaukset toimitetaan nopeasti siinä järjestyksessä kuin ne
saapuvat, edellyttämällä, että tilattuja pyöriä on varastossa
lähetysvalmiina.

Maksuehdot. Pyörät myydään vähittäismaksusopimuksella siten, että
joko tilauksen mukana tai jälkivaatimuksella maksetaan vä-
hintäin kolmasosa pyörän hinnasta ja loppu viiden kuukau-
den aikana siten, että loppu kauppasummasta jaetaan tasan

viiden kuukauden osalle, jolloin ostajan tulee osamaksu lä-



hellää kuukausittain yhtiön konttoriin Rovaniemelle tai voi-
daan osamaksut myös periä, postietuanniUu kuukausittain
asiakkaalta, jos siitä niin sovitaan kauppaa tehdessä ja tämä.
merkitään tilauslistaan.

Asiamies ei ole oikeutettu perimään maksuja missään muodossa
ellei asiamiehelle ole anneltu erikoista valtakirjaa yhtiöltä.
Vähittäismaksulla tilatut pyörät ovat y htiön omaisuutta siksi

kunnes kaikki osamaksut ovat suoritetut.
Takuu pyörille annetaan ajokaudeksi. Korjattavaksi lähetettävät pyö-

rät Laikka osat ovat lähetettävät rahtivapaasti yhtiölle. Pa-
lautusrahdin maksaa ostaja. Takaukseen eivät kuulu ketjun-
suoja, kädensijat, poljinkumit, hameverkot, työ- ja tarvekalut
sekä merkinantolailteet. Sisä- ja päällyskurneista on takuu
ainoastaan silloin kun tehdas antaa niistä erikoisen takuun.

Muistutukset, tullakseen huomioonotetuiksi, tulee tehdä heti tavaran
saavuttua. Hinta- ja pienemmät mallin muutokset pidätämme.

Rovaniemellä , helmikuulla 1938.
Rovaniemen Maanviljelyskauppa Oy.

Rovaniemellä, 1938 Lapin Kansan Kirjapaino Oy:n kirjapainossa.


