
KAUPPAKIRJA.

Allekirjoittava
Ford automobiilien valtuutettu myyjä

(Käytettyjä vaunuja varten)

jota alempana nimitetään »myyjäksi», ja osoite:
jota alempana nimitetään »ostajaksi», ovat keskenään tehneet seuraavan sopimuksen

1) Minä/Me osta
täten myyjältä Ford automobiilin moottoriN:o toimitettavaksi ja lähetettäväksi

minun/meidän vastuulla ja kustannuksella
2) Kauppahinta, joka käteiskaupassa on Smk

nousee tässä vähittäismaksukaupassa »

ja suoritetaan seuraavasti:
Allekirjoitettaessa käteisellä Smk.
Osamaksuksi otettu vaihtovaunu » Smk
Rahoitusmäärä »

Rahoitusmaksu »

Yhteensä »

joka maksetaan kuukausittain kuukauden aikana »

erissä alkaen kuukauden kuluttua kaupanteosta lukien.
3) Ostaja on velvollinen kauppakirjaa allekirjoitettaessa tunnustamaan ja antamaan vekselit jokaisellekauppa-

hinnan maksamattomalle erälle sekä vastaamaan kaikista leimavero- y.m. kustannuksista. Näitä vekseleitä ei katsota
kauppahinnan vastaavan osan maksuksi, vaan ainoastaan maksusitoumuksiksi.

Ostaja sitoutuu kärsimään kaikki automobiilista aiheutuvat kustannukset, kantamaan siitä kaiken vastuun sekä
myöntää, että automobiilin menettäminen, .täydellinen tai osittainen tuhoutuminen tahi sitä koskevat oikeudenkäynnit
eivät millään tavoin vapauta häntä velvollisuudesta maksaa kaikkia jälelläoleviavekseleitä kulloinkin eräpäivinä.

4) Automobiili jää myyjän omaisuudeksi, kunnes koko kauppahinta sekä jokainen muukin maksu, mikä myy-
jällä tämän sopimuksen mukaan on tai minkä hän saa hyväkseen ostajalta, on suoritettu. Vasta senj aikeen omistus-
oikeus siirtyy ostajalle.

5) Ostaja myöntää, että kysymyksessä oleva Ford automobiili on kauppakirjaa allekirjoitettaessa toimitetun
huolellisen tarkastuksen mukaan käytetty sekä luovutettaessa vastaa joka suhteessa myyjän vaunusta antamia ilmoi-
tuksia.

6) Niin kauan kuin kysymyksessäolevan automobiilin omistusoikeus kuuluu myyjälle, on seuraavia määräyksiä
tarkoin noudatettava:

a) Ostaja on velvollinen parhaalla tavalla hoitamaan automobiilia niin, ettei sillä tai siihen mitään vahinkoa
aikaansaada. Jos sellainen vahinko kuitenkin sattuu, on ostaja velvollinen omalla kustannuksellaan saattamaan automo-
biilin täysin ensiluokkaiseen kuntoon sekä maksamaan jokaisen vahinkoa vastaavan määrän, samoinkuin muutkin
kustannukset, jotka vahingonteon johdostavoivat kohdata myyjää automobiilin oikeana omistajana.

b) Ostaja sitoutuu antamaan automobiilin vain sellaisten henkilöiden ajettavaksi, joilla on viranomaisten
sanottua automobiilia varten antama pätevä ajokortti. Ostaja sitoutuu niinikään, kunnes täysi maksu on suoritettu,
maksamaan hyvissä ajoin kaikki sellaiset verot ja yleiset maksut, jotka automobiilista johtuvat.

c) Ostaja ei, kunnes automobiili on täysin maksettu, ole millään ehdoin oikeutettu automobiilia tai sen poliisi-
numeroa vuokraamaan tai lainaamaan tai muulla tavoin käyttämään vaunua niin, että myyjän oikeuksia vaarannetaan;
varsinkin on ostaja oikeutettu viemään vaunun maan rajojen ulkopuolelle, tai käyttämään sitä vuokra-autona,kilpailuissa
tai nopeuskokeissa ainoastaan siinä tapauksessa, että hän sitä ennen on saanut myyjän kirjallisen suostumuksen siihen.

d) Auton on ostajan laskuun oltava vakuutettu huhtikuun 28 p:nä 1925 annetun, rajoitettua vastuuta koske-
van lain mukaisesti (pakollinen vakuutus).

e) Automobiilin tulee olla rekisteröitynä myyjän nimiin mutta ostajan kustannuksella.
f) Siinä tapauksessa, että ostaja ilman suostumusta luovuttaa tai panttaa automobiilin toiselle eikä

myyjä voi ilman lunastusta saada sitä tältä takaisin tai jos ostaja tahallisesti hävittää tai turmelee automobiilin tai jos
hän on käyttänyt tai sallinut toisen käyttää sitä rikolliseen tarkoitukseen, voi myyjä heti vaatia kaikki jälellä olevat
maksuerät kokonaisuudessaan suoritettaviksi. Siinä tapauksessa, että automobiilia on käytetty rikolliseen tarkoituk-
seen, mutta ei tuomittu menetetyksi myyjän omistusoikeuteen nähden, saa myyjä heti ottaa automobiilin takaisin.



T

7) Jos automobiili ostajan sitoumuksista ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon tai hukkaamiskiellon alai-
seksi tai josostajan asettamista vararikkotilaan anotaan tahi joshän itse sitä pyytää taikka josryhdytään neuvotteluihin
akordista, maksuajan pidennyksestä tai muusta siihen verrattavasta selvittelystä ostajan velkojienkanssa tahi jos joku
ostajan saarnamies pidättää automobiilin saamisensa vakuudeksi, tai jos, kun yhtiö tai yhdistys on ostajana, yhtiö tai
yhdistys joutuu suoritustilaan, niin ostaja on velvollinen heti siitä myyjälle ilmoittamaan sekä sen ohessa jo kun ulos-
mittauksesta, takavarikosta, hukkaamiskiellosta tai pidätysoikeudesta tulee puhe heti ehkäisemään sen joko esittämällä
tämän kauppakirjan tahi muulla tavoin. Kaikki kustannukset takavarikosta, hukkaamiskiellosta, ulosmittauksesta tai
muusta sellaisesta samoinkuin kulut, jotka johtuvat oikeudenkäynnistä automobiilin takaisin saamiseksi, on ostajan
kärsittävä.

8) Ostaja antaa sitoumuksen ja takuun siitä, ettei hän vähän kuin kukaan muukaan, niin kauan kuin
auto on myyjän omaisuutta, tule käyttämään sitä tavalla, jokaon vastoin lakia, tai voimassa olevia sääntöjä ja määräyk-
siä. Jos näin kuitenkin tapahtuisi, on myyjälle varattu samat oikeudet, kuin mihin hän välikohta N:o 9 mukaan on
oikeutettu.

9a) Milloin ostaja jättää jonkun maksuerän suorittamatta neljätoista päivää erääntymispäivästä lukien ja
tämä maksuerä on joko viimeinen taikka vähintäin kymmenesosa tai yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntyneit-
ten suorittamatta olevien maksuerien kanssa vähintäin kahdeskymmenesosa kauppasummasta, on hän velvollinen
viipymättä suorittamaan myyjälle koko jälellä olevan määrän, tai jos myyjä niin haluaa, palauttamaan automobiilin
myyjälle.

b) Senjaikeen kun maksuviivästys sattuu ei ostaja enää saa käyttää automobiilia suoranaisesti eikä välillisesti
minkäänlaiseen tarkoitukseen. Myyjällä, hänen valtuuttamallaan asiamiehellä tai hänen oikeudenomistajallaan on
viivästyksen sattuessa oikeus, huolimatta siitä miten kauvan maksujen laiminlyöntiä on kestänyt tai miten suuren osan
kauppasummasta se käsittää, ottaa kysymyksessä oleva automobiili haltuunsa missä se tavattaneekin, mikäli vaara on
tarjolla, että ostaja hävittää tai vahingoittaa automobiilia tai että sen arvo kulumisen, pilaantumisen tai vahingoittu-
misen vuoksi tai jostakin muusta syystä nopeasti laskee.

10) Myyjä on oikeutettu vapaasti siirtämään tämän välikirjan tai siihen perustuvat oikeutensa tai osan niistä
kolmannelle henkilölle, jotavastoinostajaei ole tähän oikeutettu, jolleimyyjä ole antanut siihen kirjallista suostumustaan.

11) Jokainen myyjän tiedoitus ostajalle voidaan laillisin vaikutuksin tehdä kirjatussa kirjeessä ostajan yllä-
mainitulla osoitteella, jollei ostaja kirjatussa kirjeessä myyjälle ole ilmoittanut muuta täydellistä osoitetta.

12) Suulliset sitoumukset tai muutokset, joita ei ole otettu tähän välikirjaan tai joita myyjä ei ole kirjallisesti
vahvistanut, eivät myyjää sido.

13) Kaikki tästä välisopimuksesta johtuvat riidat ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena yleinen alioikeus
myyjän kotipaikalla.

Myyjä vahvistaa täten allekirjoituksellaan, että hän on vastaanottanut yllämainitun käteismäärän Smk.

■ päivänä kuuta 19

(Ostajan allekirjoitus

(Paikkakunta! (Päiväys)

(Osoite

(Myyjän allekirjoitus)

Todistavat:

Nimi)

(Osoite)

Nimi)

(Osoite) (Osoite)

Ylläolevan kauppakirjan ehtojen täyttämisestä menevät allekirjoittaneet kumpikin toisensa puolesta täydelli-
seen omavelkaiseen takuuseen.

päivänä kuuta 19

(Nimi)

'Paikkakunta,) (Päiväys)

(Nimi)

;Osoite)

Todistavat:

11. 15. 200. Finn. 2. 35.

(Osoite)


