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JVLaksakaa aluksi vain~_so__.
fJh N. 14 miljoonaa Ford*vaunua on vuosien kuluessa

*

; 4\ valmistettu ja myyty. Mutta miljoonien tyytyväisten
l\ Fordostajien lisaksi on kaikkialla vielä ollut luke»

j!.# y mattomia henkilöitä, jotka ovat odottaneet sitä
\ \ !' / /'4 päivää, jolloin Fordsvaunu voidaan toimittaa entis»

V ,
/ f/v täkin edullisemmin ehdoin.

•v.

»Aikomukseni on luoda todellinen

C

suuren yleisön vaunu, joka on
kyllin suuri perhevaunuksi, mutta
samalla kyllin pieni harjaantumat*
tomankin ohjattavaksi ja hoidetta*
vaksi. Ollakseen huokea käyttö*
kustannuksiltaan tulee sen lisäksi
olla kevyt. Se on rakennettava
parhaimmasta raaka*aineesta par*
hainta hyvällä palkalla saatavaa
työvoimaa käyttäen ja noudattaen
nykyaikaisen tekniikan yksinkertai*
simpia sääntöjä. Hinta olkoon niin
alhainen, että jokainen voi sen
hankkia.»

lässä on Teille tilaisuus
Valitkaa joku tässä lehtisessä mainituista Ford*malleista
ja hankkikaa viikkomaksu*järjestelmän sopimus.. Sen
mukaan voitte alkaa 250 markalla.
Rahat talletetaan pankkiin, joka hyvittää Teitä tavallisella
talletuskorolla. Ennenkuin itsekään aavistatte saatte nauttia
kaikkia niitä etuja, joita hyvä vaunu omistajalleen tarjoo.
Käyttäkää hyväksenne tätä Fordin viikkomaksujärjestelmää
ja hankkikaa itsellenne oma, upea ja luotettavuudestaan
maailmankuulu vaunu.
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VALITKAA NÄIDEN JOUKOSTA ITSELLENNE SOVELIAIN

Ford Touring
•Jshengen avovaunu.

Tiiviisti sulkeutuvat
ovenmukana aukeavat
sivukappaleet.

Fordor Sedan
Upea s«hengen umpivaunu. Pie»
nimpiä yksityiskohtiaan myöten
täydellinen ja hieno.
Kaikkien henkilövaunujen varus»
teisiin kuuluu 5 matalapaineren» i
gasta 29 X 4,40, sähkökäyntiin» I
pano ja valaistus, ohjauspeili,
tuulilasinkuivaaja, kuomupeite,
varustelaudan lamppu sekä tay»
dellinen valikoima työkaluja.

Ford Runabout
Urheilumallinen 2*hen*
gen vaunu. Tilava
matkatavarasäiliö. 1/2-tonnin konealusta

Konealustaan kuuluu:
Fordin sähkökäyntiin*

pano ja valaistus.

Ford Kupee
Hieno 2*hengen umpi*
vaunu. Tilava matka*
tavarasäiliö.

Hl-tonnin konealusta
Konealustaan kuuluu:
Fordin sähkökäyntiin*
pano ja valaistus.

Fordson-traktori
Varmakäyntinen voi*
makone teollisuuden
ja maanviljelyksen pai*
velukseen. Toimitetaan
joko hihnapyörällä ja
lokasuojilla varusteta
tuna tai ilman.

_7>_?_

Ford Tudor Sedan
öshengen umpinainen
perhevaunu. Käyttö*
kustannukset, mitättö*
män pienet.
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