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DE LUXE
COU P E

Tällä autolla ajaessanne tunnette, että se on juuri se vaunu, jota aina

olette toivonut. Valittavissa on useita eri väriyhdistelmiä. Vaunun sisus

on päällystetty joko mohair'illa tai tummanruskealla Bedford-kankaalla.
Istuin voidaan helposti siirtää ajajalle mukavimpaan asentoon.
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VICTORIA
COUPE

Uusin vaunu Ford loistokorien sarjassa on Victoria Coupe, joka on lois-
tovaunu aivan omaa luokkaansa. Tuulilasi on takaviisto ja kuomu vaa-

leanruskeata pyroxyliinipitoista ainetta. Molemmat erilliset etuistuimet

voidaan taittaa kokoon. Sisustus on erikoisen loistelias ja hieno.
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CABRIOLET

Hienostunut ajoneuvo, joka soveltuu käytettäväksi kaikilla ilmoilla ja
jossa yhdistyvät avovaunun ilmavuus ja umpivaunun suljettu mukavuus.
Ikkunoilla varustettu kuomu voidaan tuossa tuokiossa taittaa kokoon
tai asettaa paikoilleen. Istuin on päällystetty miellyttävällä Bedford-
kudoksella. Takaseinä voidaan avata kun halutaan keskustella varaistui-
mella matkustavien kanssa.
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DE LUXE
PHAETON

Tämä uusi korimalli on erikoisen hieno ja kaunis. Syvät ja pehmeät
istuimet on päällystetty oikealla, kallisarvoisella nahalla. Etuistuimet
voidaan taittaa kokoon. Pyörien väritys on sopusoinnussa korin värien
kanssa ja varapyörä on sijoitettu etulokasiiven taipeeseen. Vakinaisiin
varustuksiin kuuluvat sivulyhdyt ja matkatavarakannatin. Kuomu on
kestävää, vaaleanruskeaa kangasta.



DE LUXE
S E D AN

Eri väriyhdistelmät ja monet erikoisvarusteet tekevät tämän Sedanin to-

delliseksi loistovaunuksi, jollaisia harvoin tapaa huokeahintaisten vaunujen
joukossa. Päällystys on hienoa ja erittäin kestävää ainetta. Sivulyhdyt
kuuluvat standardvarusteisiin.
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TOWN
SEDAN

Town Sedanissa ilmenevät erikoisen selväpiirteisinä ne sulavat ääriviivat
ja sopusointuiset värit, jotka tekevät kaikki Ford-vaunut niin miellyttä-
viksi. Uusien umpivaunujen joukossa Town Sedan on erikoisen suosittu.
Takaistuimen käsinojat ja kallisarvoinen sisustus tekevät sen harvinaisen
loisteliaaksi. Päällystys on joko Bedford-kudosta tai mohairia.



Viime vuoden aikana on Ford lisännyt
henkilövaunutyyppiensä lukumäärää
useilla erikoisilla loistokoreilla, jotka
ovat herättäneet kaikkien autoilua har-
rastavien ihailua. Ford-vaunujen tun-
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LINCOLN

nettujen laatuominaisuuksien lisäksi
tarjoavat nämä loistovaunut omistajal-
leen sellaista lisämukavuutta, kauneutta
ja hienoutta, jota tapaa vain paljon
kalliimmissa vaunuissa.

LENTOKONEITA

Fordsoiv

HENKILÖVAUNUJEN HINNAT
SMK. SMK.

ROADSTER 32.300:— TOWN SEDAN 42.500: —

PHAETON 33.500:— DE EUXE PHAETON 38.300:—
STANDARD COUPE 35.300:— ROADSTFR 35 800"—SPORT COUPE 35.800:— DE IvUXE ROADSTER 35.800.

TUDOR 35 800— DE DUKE COUPE 36.200:—
STANDARD SEDAN 40.100:— DE LUXE SEDAN 42.300:—
CABRIOUET 39.600:— VICTORIA COUPE 41.000:—
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Kaikki hi ny at vapaasti Helsingissä.


