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J.<3t.&
Kun auton katsastamisen aika lähestyy, kääntyy

vaununomistaja korjaamon puoleen saadakseen au-
tonsa sellaiseen kuntoon, että se läpäisisi Autokatsas-
tusmiesten tarkastuksen. Jotta auto tulisi katsastuk-
sessa hyväksytyksi, pitää sen olla ajovarma eikä se
saa vaarantaa kuljettajan eikä liikennöitsijöitten
turvallisuutta.

Sattuu kuitenkin, että jokin juuri ajovarmuuden
kannalta tärkeä osa särkyy tai kuluu vuoden aikana
ja koska autonomistajan etujen mukaista on pitää
auto sellaisessa kunnossa, että se täyttää ne vaati-
mukset, jotka on säädetty kesäkuun 31 p:nä 1931
julkaistussa, moottoriajoneuvoja koskevassa asetuk-
sessa, olemme laatineet hintaluettelon tavallisimmin
esiintyvistä korjaustöistä.

Tässä yhteydessä haluamme kiinnittää arv. huo-
miotanne seuraaviin töihin, jotka, jos ne ajoissa
suoritetaan, estävät autoa turhaan kulumasta, joten
autonomistajalle ei koidu turhaan mieliharmia eikä
ajanhukkaa.
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1. Etupyörien oikea suuntaus. Virheellisesti suun-
natut pyörät aiheuttavat sen, että renkaat kulu-
vat liian nopeasti ja on vaunua raskasta ajaa.

2. Vanteitten puhdistaminen ja maalaaminen.
Ruostuneet ja likaiset vanteet ovat usein syynä
renkaitten puhkeamiseen.

3. Kaasuttajan puhdistaminen.
4. Imusäiliön (vakumin) puhdistaminen.
5. Tuulettajan hihnan kireyden tarkistaminen.
6. Virranjakajan voiteleminen.
7. Kennosten hapon ja kennostokaapelien tar-

kastus.
8. Käynnistinmoottorin, generaattorin ja vesi-

pumpun voitelu.
9. Sytytystulppien puhdistaminen ja tarkista-

minen.
10. Virranjakajan koskettimien tarkistus.

Huoml Kohdissa 3, 4, 6, 7, 8, 9ja 10 mainitut
työt saattavat kukin olla tarpeelliset suorittaa turhan
bensiinin kulutuksen ehkäisemiseksi, mikä johtuu
huonosta käynnistämisestä, huonosta kiihtyväisyy-
destä.

Näin ollen oman etunne vuoksi tulisi Teidän mah-
dollisimman pian turvautua meidän erikois-huoltoon.

Olemme alati palveluksessanne.

Viitaten tämän lehtisen seuraaviin sivuihin suositte-
lemme liikettämme.

Kunnioittaen

ö.y. j{e/singin jTuto Co
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VAUNUJEN MYYNTI
Me ostamme ja myymme käytettyjä vaunuja
Luottamuksellinen vaunujen myynt|i

Otamme vastaan vaunuja myytäviksi noudattaen täy-
dellistä vaiteliaisuutta, s.t.s. otamme pois numerolaatat ja
jätämme ne sekä rekisterikirjan omistajalle, emmekä ilmaise
omistajan nimeä ennenkuin ostaja on tehnyt päätöksensä
mahdollisesta ostosta.

MYYNTIEHTOMME OVAT
Vaihtoehto I

Vaunuista, joiden myyntiarvo on korkeintaan
2000 mk veloitamme me myyntipalkkiota 400: —

3000 » » » » 450: —

4000 » » » » 500: —

5000 » » l » 550: —

6000 » » » » 600: —

7000—15000 » » » » 10 %

Mahdollisesti saatu ylihinta jaetaan myyjän ja liikkeen
kesken.

Jos myytäväksi jätetty vaunu otetaan takaisin kolmen
kuukauden kuluessa, veloitamme autovajavuokrana 200: —

kultakin kokonaiselta ja alkaneelta kuukaudelta. Yli kol-
men kuukauden menevältä ajalta veloitamme 125: —- sa-
moin kultakin kokonaiselta ja alkaneelta kuukaudelta.

Kauppa päätetään myyjän ja ostajan välillä ja myynti-
provisio maksetaan liikkeellemme, kun kauppa on päätetty.

Vaihtoehto II
Myyjä määrää minimihinnan, jonka me hyväksymme.
Me saamme koko ylihinnan.
Tässä tapauksessa emme veloita mitään vuokraa, mutta

jos siten myytäväksi jätetty vaunu otetaan takaisin, veloi-
tamme vuokraa ensimmäisen vaihtoehdon mukaan.
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OSASTOJA:

Autokorjaamo, suorittaa kaikkia alaan
kuuluvia korjaus-, syliiiterinhiomis-,
y.m. töitä.

la Erikoishuolto. (Katso sivuja 5 ja 6)

2 Maalaamo. Autojen maalaamista sekä
pensselillä että ruiskutuksella. Muitakin
maalaustöitä suoritetaannopeasti jahal-
valla.

3 Automyynti ja osto. (Katso siv. 3)

41 Autotarvikkeiden ja varaosien myynti.

5 Mekaaninen korjaamo. Suorittaa myös-
kin muita kuin autoalaan kuuluvia töitä
kuten sorvausta, takomista, hitsausta,
porausta y.m.

O Autovajaliike.

# Hinausvaunu. (Yö- ja päivä huolto).

Puhelin 29120



TAVALLISIMMIN TAPAHTUVIEN
KORJAUSTÖIDEN HINNASTO

Työ Hinta

A—2 Kuningastapit, uusien osien paik.pano 85: —

A—2b. » kiristys 16: —

A—4 Etupyörät, säätö ja oikaisu oik. asent. 40: —

A—4a. » asennon tarkistus Ilmainen
A—s Etupyöränavat, säätö kappaleelta 15: —

A—sa. Takapyöränavat, » » 18: —

A—se. Vannemutterien kiristys 7: 50
A—6 Ohjauslaitteet, uusien osien paik.pano 80: —

A—B » kiristys 15: —

B—l Jalkajarrut, uus. os. paik.pano (mek.) 90: —

B—la. » » » » (hydr.) 60: —

B—lb. » jarrunesteen täyttö 7: 50
B—s Käsijarru, uusien osien paikoilleenpano 52: 50
B—6 » kiristys 20: —

B—6a. Jarrut, mekaanisten j-n säätö 50: —

B—6b. » hydr. » » 40: —

A—lsa. Ohjauslenkkien ja raidetangon säätö 15: —

C—3 Kytkinpolkimen, säätö 10: —

C—-3a. Jarrupolkimen säätö 10: —■

E—l Bendix laitteen jousen tahi tapin paik.
pano 40:—■

E—3 Merkinantotorvi, säätö 20: —•

E—'s Sytytys, säätö 20: —

E—B Varausmoottorin säätö 10: —

E—-Ba. Varaaja, tislatun veden lisäys Ilmainen
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Työ Hinta
E—9 Pariston kaapelit, vaihto ja rasvaus ... 20: —

E—9a. Patterihapon tarkistus Ilmainen
E—lo Lyhdyt, asennon tarkistus Ilmainen
E—lo » asennon säätö 20: —

E—l 4Lyhtyjen heijastajat, puhd. jakiilloitus 20: —

E—l 7Sytytystulpat- jayhdistäjät, puhdistus
ja säätö 25: —

F—l Lokasuojat, kiinnitys 40:-—•
F—s Astuinlaudan matto, kiinnitys (aineet

erikseen) 35: —•
F—9 Koripulttien kiristys 25: —

F—l 7Ovien lukot, säätö 10: —

F—lB Vaunun pesu 15/20: —

F—2o » » ja Simoniseeraus 50: —

F—23 Renkaat, ilman täyttö ja ilmapaineen
tarkistus Ilmainen

F—24 Sisustan puhdistaminen pölynimurilla 15: —

F—2s Alustan javahvikkeitten maalaus ruos-
teensuojaamalla värillä pesun jälkeen 50: —■F—26 Korin pölyytys Ilmainen

G—2 Kaasuttaja, puhdistus ja säätö 40: —

G—6 Tyhjiösäiliön puhdistus 30: —

A—6a. Bensiinin kulutuksen tarkastus 40: —

H—3 Pakoputki ja äänenvaimentaja, mutte-
rien kiristys 10: —

J—6 Jousipuristim., säätö sivu-heittoj.vältt. 15: —

J—9a. Jousien rasvaus erikoisrasvalla (erittäin
kestävä) 60: —
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REKISTERIKIRJA
SÄILYTÄ REKISTERIKIRJA LEH-
TIEN VÄLISSÄ, NIIN SE PYSYY PUHTAANA

PUHELIN
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