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Etenkin silloin kun on kysymyksessä niin arkaluonteisen ja kallisarvoisen tavaran osto kuin
automobiilin.

N. k. ~huokeita tehdastuotteita" on yltäkyllin Suomen markkinoilla. Myyjät suosittavat
tätä rihkamatavaraa parhaimpana mitä saattaa ajatella. Henkilö, joka ei sen enempää pohdi
asiaa, vaan ainoastaan katsoo vaunun suuruuteen, tuumii: ~Miksikä maksaisin toisesta tehdas*
tuotteesta kaksinkertaisesti jopa moninkertaisesti kuin toisesta?" Hänen rahansa riittävät ~hal*
van" vaunun ostoon, ja hän ostaa sen, mutta ennen vuoden loppua hän vetää sen johtopää*
töksen tämän vaunun maksaneen hänelle kaksinkertaisesti korjauksissa, lukuunottamatta laisin*
kaan ajanhukkaa ja ikävyyksiä.

Miksikä ostetaan jalkineita nahasta vaikka saadaan sellaisia huokeammalla paperista ja
kankaasta. Vastaus kuuluu, ollaan tultu siihen kokemukseen, että jalkineet nahasta ajanpitkään
tulevat huokeimmiksi.

Huokeat autot, joita tukuttain valmistetaan, eivät laisinkaan sovellu maamme vaikeisiin
olosuhteisiin. Täällä, jos missään tarvitaan kunnollista tavaraa.

Tarjoamme, ostajan omaa etua silmälläpitäen, ensiluokkaista tuotetta. Laskemme itsel*
lemme ainoastaan pienen voiton, mutta pyydämme hinnan, joka vastaa tuotteen valmistus*
kustannuksia ja laatua. Wanderer, Stoewer ja vSfan<iarc/=automme ovat arvotuotantoa, jotka
vuosien kuluessa ovat kokeensa kestäneet ja joita pidetään tarkoitustaansa vastaavina. Tällainen
auto on n. s. ikuinen. Tietysti on aina uusittava erinäisiä kuluneita osia, jolloin se taas toimii
mallikelpoisesti useita vuosia. Sitäpaitsi ohjaajan johtaessa laatuvaunua on ajo rattoisaa ja
tietoisuus siitä, ettei seisahduta maantielle, hukaten kalliin ajan, antaa turvallisuuden tunteen.

Tahtonette huomata esimerkiksi 15 HV Wandererin, pienimmän 28 vaunusta, jotka
4—7 heinäk. 1923 ottivat osaa automobiilikilpailuun Helsinki—Tornio—Tukholma 2,262 km.
saapuneen maaliin prikkaamattomana, ideaaliajalla, saaden ensimäisen ja kunniapalkinnon.
Tämä tosiseikka, nopeuden usein ollen aina 75 kilometriin tunnissa, osottaa laadun.

Tahdomme eritoten painostaa myyvämme ainoastaan

ENSILUOKKAISIA AUTOJA
jonka tähden kääntynette luottamuksella puoleemme: Huomatessamme, ettei mallimme Teille
sovellu emme Teille niitä myöskään suosita. Mieluimmin näemme ympärillämme pienemmän
piirin ystäviä kuin joukon sittemmin tyytymättömiä ostajia.

Vaatikaa hinnastojamme. Sanokaa meille toivomuksenne, jolloin lähetämme Teille itse*
kohtaisen tarjouksemme. Koevaunuja on varastossamme itsekäyntiinpanoineen sähkövalais*
tuksineen y. m. Smk:sta 50,000:— ylöspäin.
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