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V lasest riidest, ärimehe
kupeel nahkimitatsioon. Kõrva-
laknad on kergesti avatavad ja
suletavad. Nii juhilekui sõitjaile
avaneb avar väljavaade nii ette-
poole kui kõrvale, sest terasest

küljepostid on õige kitsad ja
ukseaknad suured. Uksed on

ehitatud tapitult ja seepärast
erakordselt tugevad. Igassekohta.
kus kereosad ei ole teine teisesse
tapitud, on asetatud kummist
või nahast valmistatud erista-
jad, mis eemaldavad igasuguse
krigina. Kinnisautod on varus-
tatud lukutatud ustega japatent
lukkudega. Kõik metallosad on
tehtud roostetamatust metallist
ja üleni nikeldatud.
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Ostes uue 1 ordi Xeie ostate

tõeliselt igas suhtes eeskuju-
lise ja otstarbekohase sõidu-
ki. JL eie teate täpsalt, mis ta

suudab ja võite teda kõigiti
usaldada, sest uuel J ordil ei

ole ühtkikatsetushkku osa —

kõik on mitmekordselt läbi
proovitud.

Xjnatn võimalusi
odavaks muga-
vaks jahädaohu*
(uks sõiduks lx y(illunenm(u

TRIPLEX"
tuuleklaas

LJ ue Ford-auto killunematu
»Triplex»-tuuleklaas on juba
päästnud mitmegi autosõitja
elu. See ei purune tugevamagi
löögi all, nii et sõidukis istujad
on alati täiesti kaitstud lend-
levatest klaasikildudest tekki-
vate hädaohtude eest. »Triplex»-
tuuleklaas eemaldab ühtlasi põle-
tavate päikesekiirte tülika mõju.



Kupee

XLriliseltelegantnemu-
del. Tagaruumikas, vee-
kindel, patent lukuga
varustatud pakkide
hoiupaik. Praktiline
pakkiriiul istmete taga.
Sõidukisse mahub lahe-
dasti, pääle juhi, kaks
inimets.

Arunehe Kupee

JTJ.uvitavalt kombi-
neeritud sporditüüpi
mudel, mis sobib suure-
päraselt äri- ja ameti-
sõitudeks. Tagapoolruu-
mikas, veekindel pak-
kide hoiupaik, kuhu
väikese lisamaksuga
võib asetada ülemäärane
istekoht kahele inime-
sele. ,

Tudor Sedan

JTjLaruldaselt ruumikas ja mugav
auto. Mõlemad eesistmed paenutu-
vad ettepoole, võimaldades mugava
pääsu tagaistmeile. Juhi-istet võib
sääda nõude järele kõige mugava-
masse seisundisse.

LJ us Ford on rohkemgi kui ainult uus auto. Ta
on ühtlasi selle aate tegelik teostus, mille sihiks
on teha autot kõigi rahvakihtide sõiduriistaks.

°\£)aitmatut autosõitu

võimalikult väikeste kuludega!

Just sellepärast on auto ostuhind ja samuti
korrashoiu ning pensiini kulud saetud võimali-
kult odavaks. Mitmel pool peetud ametlikel
kokkuhoiu-võistlusil on uus Ford tarvitanud 100
kilomeetriliseks sõiduks vähem kui 10 liitrit
pensiini. Olikulutus on samuti tähelepandavalt
väikene. Sõiduki eeskujulise tasakaalu-võime,
juhtimise hõlpuse ja erilise rataste ehituse tõttu
on kummide kulumine erakordselt vähene.
Autoehituse lihtsus jaFordi eeskujulise töö ning

FORD MOTOR COMPA

tooresainete tubliduse tõttu on käitlemisest ja
kulumisest tekkivate paranduste võimalused
viidud peaaegu nullini.

Kui siia juure veel lisada üldiselt tuntud Fordi
hoolitsemise (service), mille sisulisemaks ülesan-
deks on sama aate teostamine, mille jaoks autogi
on ehitatud — kümnete tuhandete kilomeetrite
autosõidu võimaldamine kõige väiksemate ku-
lude juures — siis on vast kõigile selge, et uus
Ford on tõepoolest midagi muudki, kui paljalt
uus auto.

HELSINGI

Külastage lähemat »Fordn esindajat, telefonee-
rige või kirjutage, ja Teile korraldatakse kõhe

NY of FINLAND QY.
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Spordikupee

LJ hendab Roadsteri
hoorikka' elegantsuse ja
kinnisauto mugavuse
madalas stiilis. Ülale-
hituse tagaseina või-
dakse avada ja kinnitada
katusesse. Tagaiste kuu-
lub sõiduki kinnisosade
hulka.

Fordor Sedan

LJ ute Ford-sõiduau-
tode luksussõiduk. Kit-
sad, väljapoole ümmar-

duvad küljevööd suu-
rendavad auto niigi
peente, elegantsete, ma-
dalate joonte ilu. Katus
ja ümmardatud tagaosa
on püroksiliinivärvidega
käetud.


