
K AASUTINLUOTTO OSAKEYHTIÖ

Kaasutinluotto Osakeyhtiölle.

Ostajan nimi:

Ostajan ammatti:

Ostajan osoite:

Kaasutinlaitteen hinta: mk
(ilman asennuskustannuksia)

Rahoitettava määrä: mk

Vähittäismaksuhinnan erien ja niitä
vastaavien vekselien erääntymispäivät:

Myyjän nimi:

Myyjän osoite:

Valmistajan nimi
(jos toinen kuin myyjä)

Lomake N:o IA. 1. 11. 40. 3000.

Viitaten jälempänä mainittuihin tietoihin anomme täten, että Kaasutinluotto Osakeyhtiö antaisi
takauksen vähittäismaksukauppaehdoin myytävän kaasuttimen rahoittamiseksi allamainitussa
tapauksessa tarvittavaa luottoa varten:

mk per / 194 mk per / 194

mk per / 194 mk per / 194

mk : per / 194 mk .' per / 194

mk per / 194 mk per / 194

mk per / 194 mk per / 194



Kuuluuko ajoneuvon omistusoikeus
aikaisemman vähittäismaksusopimuk-
sen perusteellamyyjällevai onkomyyjä
kaasuttimen myynnin yhteydessä
saanut ajoneuvon omistusoikeuden?

Ajoneuvon alkuperäinen myyntihinta

» vielä maksamatta oleva hinta

Mihin kaasutinlaite on tarkoitettu
asennettavaksi?
(kuorma-auto, linja-auto, vuokra-hen-
kilöauto, muu henkilöauto, traktori,
kiinteä maatalousmoottori, kalastaja-
moottori)

Mihin tarkoitukseen ajoneuvoa y.m.
pääasiallisesti käytetään?
(yleinen vuokraliikenne, maatalous-,
yksityinen käyttö j.n.e.)

Käytetäänkö autoa maaseutu- vai kaupunkia]oon?

Moottorin (auton) merkki

» malli ja N:o:

» valmistusvuosi: Arvioitu vuotuinen ajokilometrimäärä (käyttöt.-määrä)

Ajoneuvon tunnusmerkki:

» kantavuus:

» kokonaispaino:

Kaasutinlaitteen valmistaja:

(henkilöluku)

Mahdollisia lisätietoja:

» hevosvoimamäärä: , litratilavuus:

» merkki: .•

» malli (tarkoin mainittava):

» toimitusajan pituus:



Kaasuttimen myyjän sitoumus.

Allekirjoittanut kaasuttimen myyjä vakuuttaa täten, että edellämainitun ostajan meiltä
ostama kaasutin onKansanhuoltoministerien Puukaasutoimikunnan hyväksymää mallia jaraken-
nettu niitä raaka-aineita ja työmenetelmiä käyttäen sekä ne ehdot huomioon ottaen, jotka ovat
olleet hyväksymisen edellytyksenä.

Allekirjoittanut myyjä sitoutuu lisäksi siihen, että tässä hakemuksessa mainitun kaasuttimen
omistusoikeus, siksi kunnes sen hinta alussa mainituin tavoin kokonaisuudessaan on suoritet-
tu, pysytetään myyjällä siten, että sen ajoneuvon omistusoikeus, johon kaasutin asetetaan,
kokonaisuudessaan kuuluu myyjälle. Jos ajoneuvo siihen liitettyine kaasutinlaitteineen joutuu
myyjän haltuun joko ajoneuvon tai kaasuttimen vähittäismaksujen laiminlyömisen vuoksi, si-
toutuu myyjä, yhtiön niin vaatiessa, sen välittömästi realisoimaan, jolloin myyntihinta jaetaan
ajoneuvon ja kaasutinlaitteen kesken seuraavasti:

Kaasuttimen osa myyntihinnasta lasketaan sen prosenttimäärän mukaan, minkä kaasutti-
men alkuperäinen rahoitusmäärä muodostaa tämän määrän ja ajoneuvosta kaasuttimen myyn-
tihetkellä vielä maksamatta olevan vähittäismaksuhinnan yhteenlasketusta määrästä. Jos ajo-
neuvon omistusoikeus kaasuttimen oston yhteydessä on siirtynyt myyjälle, vähennetään myyn-
tihinnasta koko kaasuttimen maksamatta oleva hinta ja mahdollinen jäännös luovutetaan
ostajalle.

Allekirjoittanut sitoutuu ennen ajoneuvon ottamista pois ostajalta jasen realisointia ilmoit-
tamaan aiotuista toimenpiteistä yhtiölle.

Allekirjoittanut sitoutuu suorittamaan realisaation tapahduttua yhtiölle tämän osuuden
realisaatiohinnasta, sekä lisäksi ryhtymään kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia
kaasuttimen kaupasta johtuvan, ehkä maksamatta jääneen saatavan perimiseksi sekä muiden
myyjän ja yhtiön yhteisten etujen turvaamiseksi.

Allekirjoittanut sitoutuu heti, kun Kaasutinluotto Osakeyhtiö on päättänyt antaa edellä
pyydetyn takauksen, suorittamaan yhtiölle provisiota 1 1/ 2 tuhannelta kuukaudessa. Provisio-
määrä lasketaan koko takausmäärälle ja koko rahoitusalalta. Jos vähittäismaksuja ei ole suori-
tettu loppuun sovitun ajan kuluessa eikä katsota olevan aihetta ajoneuvon ja siihen liitetyn
kaasuttimen myyntiin, on takaus uudistettava jälellä olevalle määrälle ja uudelle rahoitusajalle.

Allekirjoittanut sitoutuu huolehtimaan takaussitoumuksen palauttamisesta yhtiölle niin
pian kuin taattu luotto on täysin maksettu.
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p:nä kuuta 194

Kaasuttimen myyjä.
(Virallinen allekirjoitus).

Todistavat:

Liitteenä seuraa:
1) Jäljennös kaasuttimen vähittäismaksukauppasopimuksesta
2) » ajoneuvon »

3) kpl vekseleitä.
tai kauppakirjasta.

Allekirjoittanut on antanut eri sitoumuksen siitä, että kaikki vierasta luottoa vaativat kaa-
suttimien vähittäismaksukaupat sisällytetään yhtiön takausjärjestelmään siitäkin huolimatta,
että tarpeellinen luotto voitaisiin saada ilman tällaista takausta. Kuitenkaan ei järjestelmään
ole pakko sisällyttää sellaisia tililuottoja, joiden vakuudeksi ei tehdä vähittäismaksukauppa-
sopimusta ja joihin ei käytetä vierasta luottoa.

Suom. Kir|. Seuran Kirjacalnon Oy.


