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SOPIMUS tehty kuun p:nä tuhatyhdeksänsataa toiselta puolelta Ford Motor Company 1

of Finland 0/Y:n, Helsinki, Suomi, jota alempana nimitetään »yhtiöksi,» ja toiselta puolelta 2

välillä, 3
jota alempana nimitetään»myyjäksi». Koska tämä sopimus on yksi niistä monista sopimuksista, joita on tehty tai joita tehdään yhtiön ja auto- 4
kauppiaiden välillä, ja jotka sisältävät samantapaisia väliehtoja kuin seuraavassa esitetään ja koska yhtiön yritysten menestyksen oleellisena 5
ehtona on, että myyjät tarkasti noudattavat asianomaisia sopimuksiaan ja koska jokainen myyjän rikkomus niitä määräyksiä vastaan, jotka 6
sisältyvät tähän sopimukseen ja joita määräyksiä myyjän on noudatettava, aiheuttaa yhtiölle välttämättömästi huomattavia tappioita, joiden 7
suuruuttasaattaa olla vaikea todeta, ovat sopimuksen tekijät sopineet, että allamainitut määrät on suoritettava täydellisenä vahingonkorvauk- 8
sena siitä vahingosta, jonka kohtuullisen ja oikeudenmukaisen arvioinnin perusteella katsotaan voivan aiheutua yhtiölle rikkomuksesta jotain 9
alempana esitettyä määräystä vastaan, ja on tässä suhteessa sovittu seuraavasti: 10

(1) (a) Tämän sopimuksen voimassaoloaikana ostaa myyjä ja myy yhtiö tuotteitaan myyjälle myytäviksi vähittäiskaupassa ja 11
yksinomaan Suomessa asuvien henkilöiden käytettäviksi. 12

(b) Jos myyjä myy yhtiön valmisteita vientiä varten tai jollekin henkilölle Suomessa, joka joko vie maasta näitä tuotteita tai menet- 13
telee niidenkanssa siten, että ne toimitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle kolmen kalenterikuukauden kuluessa siitä,kun myyjä 14
toimitti valmisteet, on myyjän maksettava yhtiölle takaisin kaikki yhtiön tässä yhteydessä myöntämät ja suorittamat alennukset. 15

(c) Siinä tapauksessa, että myyjä myy jonkun tämän sopimuksen mukaisesti ostetun henkilöauton, kuormavaunun tai kone- 16
alustan ennenkuin sitä todella on käytetty kahta kalenterikuukautta, on hän velvoitettu myymään tällaisen henkilöauton, 17
kuormavaunun tai konealustan tarkoin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. 18

(d) Myyjän on tarkoin noudatettava niitä vahvistettuja henkilöautojen, kuormavaunujen ja konealustojen kuljetusmaksuja yhtiön 19
tehtaalta sille paikalle, missä toimitus vähittäisostajalle tapahtuu, mitkä maksut yhtiö aika ajottain määrää ja ilmoittaa myyjälle. 20

(e) Myyjä ei saa muuttaa eikä tehdä lisäyksiä minkään Ford henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan rakenteeseen tai 21
työskentelyyn. Hänen on viipymättä ja huolellisesti vastattava kaikkiin kyselyihin eikä hän saa ilmoittaa eikä myydä 22
yhtiön valmisteita siten, että siitä aiheutuisi yhtiölle tai jollekin yhtiön valtuutetulle myyjälle vahinkoa tai tappiota ja on 23
hänen heti saatuaan yhtiöltä tiedon peruutettava sellaiset ilmoitukset, joita vastaan yhtiöllä on muistuttamista; myyjän ei 24
myöskään ole uudistettava eikä missään muodossa julkaistava sellaisia ilmoituksia, joiden sisältöön tai muotoon nähden 25
yhtiöllä on ollut muistuttamista. Myyjän on vaadittaessa esitettävä kaikkien ilmoitusten oikaisuvedokset sekä annettava 26
muita yhtiön haluamia tietoja. Missään tapauksessa ei myyjä ole oikeutettu liikkeensä tai yhtiönsä toiminimen osana käyt- 27
tämään nimeä »Ford». Kun myyjän sopimus puretaan tai peruutetaan sitoutuu hän poistamaan viipymättä kaikki Ford- 28
kilvet sekä lopettamaan kaiken Ford-ilmoittelun, paitsi sellaista yleistä käytettyjen vaunujen, korjaamon ja huollon ilmoitte- 29
lua, joka on sallittua kaikille moottoriajoneuvojen kauppiaille. 30

(2) Myyjä sitoutuu ostamaan kaikkien tämän sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti henkilöautoja, kuormavaunuja ja kone- 31
alustoja oheellisessa hinnastossa lähemmin ilmoitettuihin tukkuhintoihin. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden vapaan ja rajoittamattoman 32
harkintansa mukaan koroittaa, alentaa tai muuttaa näitä hintoja koska hyvänsä ja aika ajottain ja tarkoitetaan tässä sopimuksessa sanalla 33
»tukkuhinta» näitä hintoja myöskin sellaisina, miksi ne ylläsanotun mukaisesti mahdollisesti koroitetaan, alennetaan tai muutetaan. Toimi- 34
tettavan henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan vastaanotto tapahtuu yhtiön tehtaalla, mutta jos myyjän pyynnöstä toimitus tapahtuu 35
jollakin toisella tavalla on myyjän suoritettava kaikki kulut ja rahtimaksut, joilla myyjän on väliehto 1 (d) ja s:n mukaan veloitettava henkilö- 36
autojen, kuormavaunujen ja konealustojen lopullisia ostajia. 37

(3) Yhtiö myy tuotteensa myyjälle ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai edellytettyjä laatua taisopivaisuutta koskevia takuitatai ehtoja. 38
Kuitenkin antaa yhtiö tuotteidensa vähittäisostajille edellytetyn takuun tai ehdon sijasta nimenomaisen takuun tuotteestaan, jonka takuun 39
sananmuodon yhtiö aika ajoittain määrää. 40

(4) Yhtiö pidättää itselleen yksinoikeuden myydä henkilöautoja, kuormavaunuja ja/tai konealustoja valtion laitoksille sekä enemmän 41
kuin 49 henkilöautoa ja/tai kuormavaunua käsittävän vaunuston omistajille siinä mielessä, kuin yhtiön ajoittain antamat vaunuston omistajia 42
koskevat määräykset tarkoittavat, eikä myyjällä ole oikeutta, hankkimatta sitä ennen kirjallista suostumusta yhtiöltä, ryhtyä neuvotteluihin 43
tai yhtiön tuotteitten myyntiin valtion laitoksille taikka sellaisen vaunuston omistajalle, kuin yllä on sanottu. 44

(5) Myyjä ei saa ilman yhtiön kirjallista suostumusta tarjota kaupaksi, myydä tai toimittaa mitään henkilöautoa, kuormavaunua 45
tai konealustaa korkeampaan tai alempaan hintaan kuin mitä hinnastossa mainittu vähittäiskauppahinta on toimituspäivänä siihen lisät- 46
tynä rahtimaksut ja toimituskustannukset yhtiön tehtaalta tai varastosta Helsingissä tai muualta toimituspaikalle, eikä myyjä myöskään 47
saa suoranaisesti eikä välillisesti alittaa yllämainittuja vähittäishintoja maksamalla välityspalkkiota jollekin henkilölle tai tekemällä jollekin 48
jonkun palveluksen, ostamalla jotakin tavaraa myynnin yhteydessä ylihintaan, tai toimittamalla jotakin tavaraa joko ilmaiseksi tai alennet- 49
tuun hintaan, eikä myöskään harjoittaa tai sallia mitään muuta sellaista toimintaa. Jos tätä määräystä vastaan rikotaan, on yhtiöllä 50
oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus ja myyjän on maksettava yhtiölle jokaisesta tällaisesta rikkomuksesta kymmenentuhannen 51
(10,000) Suomen markan suuruinen määrä täydellisenä vahingonkorvauksena, mikä määrä muodostaa sovitun vahingonkorvauksen yhtiön 52
kärsimästä vahingosta. 53

(6) Myyjä ei saa ilman yhtiön kirjallista suostumusta tarjota kaupaksi, myydä tai toimittaa Ford-osia muihin kuin myyntipäivänä 54
voimassa olevassa vähittäiskauppahinnastossa merkittyihin hintoihin, eikä myyjä saa suoranaisesti eikä välillisesti alittaa yllämainittuja 55
vähittäishintoja maksamalla välityspalkkiota jollekin henkilölle tai tekemällä jollekin jonkun palveluksen tai toimittamalla jotakin 56
tavaraa joko ilmaiseksi tai alennettuun hintaan eikä myöskään harjoittaa tai sallia 'mitään muuta sellaista toimintaa. Jos tätä väliehtoa 57
vastaan rikotaan, on yhtiöllä oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus jamyyjän on maksettava yhtiölle kustakin myymästään varaosasta 58
kolminkertainen vähittäiskauppahinta täydellisenä vahingonkorvauksena, mikä määrä muodostaa sovitun vahingonkorvauksen yhtiön kärsi- 59
mästä vahingosta. 60

(7) Myyjä ei suorita mitään myyntipalkkiota myynnistä muille kuin sellaisille henkilöille, jotka »bona fide» omistavat koko aikansa 61
ja työnsä yhtiön taikka myyjän palvelukseen. Jos tätä määräystä vastaan rikotaan, on yhtiöllä oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus 62
ja on myyjän suoritettava yhtiölle jokaisesta tällaisesta rikkomuksesta sama vahingonkorvaus, mikä olisi suoritettava väliehtojen 5 tai 6 63
mukaan, jos tämä myynti samalla olisi ollut rikkomus jompaakumpaa edellämainittua väliehtoa vastaan. 64

(8) Myyjä ei ole oikeutettu ilman yhtiön kirjallista suostumusta toimittamaan, myymään tai tarjoamaan kaupaksi minkäänlaisilla 65
ehdoilla ainoatakaan henkilöautoa, kuormavaunua, konealustaa taikka varaosia jälleenmyytäväksi eikä kenellekään henkilölle tai liikkeelle, 66
joka toimii autoteollisuuden alalla. Jos tätä määräystä vastaan rikotaan, on yhtiöllä oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus ja on myy- 67
jän maksettava yhtiölle jokaisesta myynnistä täydellisenä vahingonkorvauksena sama määrä, mikä olisi suoritettava, jos tämä myynti 68
olisi rikkomus väliehtoa 5 taikka 6 vastaan, mikä määrä muodostaa sovitun vahingonkorvauksen yhtiön kärsimästä vahingosta. 69

(9) (a) Jos myyjän joku myynti tai toiminta osoittautuu rikkomukseksi useampaa kuin yhtä tämän sopimukten väliehtoa vastaan, 70
joita myyjän on noudatettava ei yhtiö ole oikeutettu vahingonkorvaukseen useampien kuin yhden kysymyksessä olevaa väärää 71
myyntiä tai toimintaa koskevan määräyksen perusteella; kuitenkin edellyttäen, ettei tämä väliehto millään muulla tavalla 72
vahingoita yhtiön tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia eikä myöskään koske väliehto 8 vaikutusta. 73

(b) Jonkun rikkomuksen tapahtuessa väliehtoja 5, 6, 7 tai 8 vastaan erääntyy heti myyjän maksettavaksi yhtiölle paitsi näiden väli- 74
ehtojen mukaista vahingonkorvausta myös hänen saamansa bruttovoitto sekä yhtiön myyjälle myöntämä alennus henkilöautosta, 75
kuormavaunusta, konealustasta tai varaosista, jotka myyjä on myynyt vastoin mainittuja väliehtoja tai joiden yhteydessä täi- 76
lainen sopimuksen rikkomus on tapahtunut. 77

(10) Tämä sopimus ei mitenkään velvoita yhtiötä hyväksymään myyjän yhtiön valmisteita koskevaa tilausta eikä toimittamaan mitään 78
valmisteitaan myyjälle. 79

Kun tämän sopimuksen voimassaoloaikana yhtiölle lähetetään henkilöautojen, kuormavaunujen tai konealustojen tai niitten osien tilauk- 80
sia ja se ne hyväksyy, hyväksytään nämä tilaukset sillä ehdolla, ettei yhtiö ole edesvastuussa toimituksen laiminlyönnistä eikä toimituksen 81
myöhästymisestä olkoon syy mikä tahansa, sekä, että vähittäis- ja tukkuhintoihin kuin myös alennuksiin saattaa tulla muutoksia sen jälkeen 82
kun tilaus on hyväksytty ja ennenkuin toimitus on tapahtunut, missä tapauksessa myyjälle on siitä ilmoitettava ja on hän oikeutettu peruut- 83
tamaan tilauksen tai tilaukset. 84

Ellei yhtiö toimita myyjän tilaamaa henkilöautoa, kuormavaunua tai konealustaa neljänkymmenen päivän kuluessa kyseellisen 85
tilauksen vastaanotosta, on myyjä oikeutettu peruuttamaan tällaisen tilauksen. 86

Täten on nimenomaan sovittu siitä, että niin pian kuin tämä sopimus on kulunut umpeen tai peruutetaan olkoon syy siihen mikä tahansa, 87
on yhtiöllä oikeus seitsemän päivän kuluessa sopimuksen lakkaamisesta tai peruutuksesta kirjallisesti peruuttaa kaikki yhtiön valmisteiden 88
myyntiä koskevat, tämän välikirjan ehtojen mukaisesti laaditut sopimukset, eikä yhtiö senjälkeen myöskään ole velvoitettu toimittamaan täten 89
myytäviksi tilattuja valmisteita, eikä ole mitenkään vastuussa vahingosta tai muusta seurauksesta, mikä saattaa johtua siitä, että jotkut vai- 90
misteet, jotka yhtiö tämän sopimuksen voimassaoloaikana on sitoutunut toimittamaan, jäävät toimittamatta, olkoon syy siihen mikä tahansa, 91
(myöskin sellaiset syyt, jotka riippuvat yhtiöstä). 92

(11) Tämän sopimuksen mukaisesti ostetut henkilöautot, kuormavaunut tai konealustat on myyjän käteisesti maksettava yhtiölle 93
oheellisessa yhtiön hintaluettelossa olevien tukkuhintojen mukaisesti tai niiden muutettujen tukkuhintojen mukaisesti, jotka ovat voimassa 94
toimituspäivänä. 95

Henkilöautojen, kuormavaunujen tai konealustojen maksu on suoritettava ennen hankintaa tai lähetystä. Siten myytyyn henkilö- 96
autoon, kuormavaunuun tai konealustaan on yhtiöllä rajoittamaton laillinen omistusoikeus, joka on voimassa kunnes ostohinta on käteisellä 97
täysin maksettu yhtiölle. Yhtiö on senvuoksi myös oikeutettu, myyjän laiminlyödessä maksun suorituksen käteisellä, myyjän täten 98
valtuuttamana, harkintansa mukaan milloin hyvänsä ja tarvitsematta ilmoittaa mitään syytä tai etukäteen tiedoittamatta myyjälle tai 99
noudattamatta laillisia muotoja tai ryhtymättä oikeudenkäyntiin ottamaan haltuunsa ja huostaansa sekä pidättämään hallussaan ja mielensä 100
mukaan käyttämään jokaista yhtiön myymää henkilöautoa, kuormavaunua tai konealustaa, jota ei ole yhtiölle täysin maksettu, ja on 101
jokaisen tällaisen henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan myyntiä tai toimitusta koskeva yhtiön sopimuksenmukainen velvoitus 102
myyjää kohtaan puheenaolevassa tapauksessa pidettävä keskeytettynä ja lakanneena. 103

(12) Yhtiö ei tunnusta lähetyksessä tai laskutuksessa sattuneiden erehdysten johdosta esitettyjä korvausvaatimuksia, ellei myyjä niistä 104
ole antanut yhtiölle kirjallista ilmoitusta kymmenen päivän kuluttua tavarain vastaanottamisesta. Yhtiön vastuuvelvollisuus henkilöautoille, 105
kuormavaunuille, konealustoille tai muille valmisteille mahdollisesti sattuvista vahingoista, olkoot ne mitä laatua tahansa, lakkaa niin pian 106
kuin tavarat on toimitettu myyjän valtuuttamalle edustajalle tai kuljetusyhtiölle tai niin pian kuin ne on lähetetty yhtiön tehtaalta tai varas- 107
tosta myyjän antamien määräysten mukaisesti. 108
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(13) Yhtiö toimittaa tämän sopimuksen mukaisesti myydyt henkilöautot, kuormavaunut tai konealustat vain sillä ehdolla, ettei niitä ilman 109
yhtiön kirjallista suostumusta panna näytteille missään näyttelyssä eikä niillä oteta osaa mihinkään kilpailuun eikä kilpakokeeseen. 110
Jos myyjä rikkoo tätä määräystä vastaan on hänen suoritettava yhtiölle kahdenkymmenen tuhannen (20.000) Suomen markan suuruinen 111
määrä, ollen tämä sovittu vahingonkorvaus yhtiön kärsimästä vahingosta. Kaikki tällaisesta vahingosta johtuvat maksettavaksi langenneet 112
saatavat voi yhtiö siirtää kenelle tahansa. 113

(14) Myyjä ei saa poistaa eikä muutella henkilöautoihin, kuormavaunuihin tai konealustoihinkiinnitettyjä yhtiön numerolevyjä eikä muita 114
numeroita ja merkkejä, ja myytyään jonkun tämän sopimuksen perusteella ostetun henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan joko tukku- 115
tai vähittäiskaupassa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä yhtiölle, mainiten jokaisen myydyn henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan 116
moottorinumeron, tyypin, toimituspäivän sekä ostajan nimen ja osoitteen. 117

(15) Myyjä ei millään tavoin ole yhtiön edustaja tai laillinen asiamies eikä hänellä ole oikeutta eikä valtuutta yhtiön puolesta tai yhtiötä 118
sitovasti tehdä mitään nimenomaista eikä edellytettyä sitoumusta, ja itsensä yhtiön asiamieheksi tai edustajaksi ilmoittaminen on myyjältä 119
kielletty. 120

(16) Myyjä ei saa siirtää tätä sopimusta kenellekään, mutta voi kumpikin asianosainen, toisen asianosaisen suorittamasta rikko- 121
muksesta mitä tahansa sopimuksen määräystä vastaan purkaa sopimuksen, tai voi jompikumpi asianomaisista tarvitsematta ilmoittaa 122
mitään syytä ja vastuuvapaasti purkaa sen 30 päivää etukäteen toiselle asianomaiselle annetulla kirjallisella irtisanomisella. Yhtiöllä on 123
milloin tahansa oikeus heti purkaa tämä sopimus jonkun allamainitun tapauksen sattuessa: 124

(a) Myyjän vararikko, akordi, sopimus myyjän saarnamiesten kanssa, pakkomyynti tai jos myyjälle kuuluvia tavaroita ulosmitataan 125
tai takavarikoidaan. 126

(b) Myyjän kuolema, hänen liikkeensä osoitteeseen tai kokoonpanoon nähden tapahtunut muutos puretun yhtiökumppanuuden tai 127
muun syyn takia, tai, milloin on kysymyksessä yhtiö, jossa yhtiömiesten vastuu on rajoitettu, joku johtajista kuolee tai eroo 128
toimestaan tai milloin tapahtuu huomattavia muutoksia yhtiön osakkeenomistajien, yhtiön johtokunnan tai johdon suhteen. 129

(c) Jos myyjä, ollessaan yhtiö, jonka yhtiömiesten vastuu on rajoitettu, lopettaa liikkeen joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti tai 130
jos yhtiö on pantu valvonnan alaiseksi. 131

(17) Tätä sopimusta on tehty kolme kappaletta ja astuu se voimaan vasta sitten kun yhtiön asianmukaisesti valtuuttama toimihenkilö on 132
sen allekirjoittanut. Eivät mitkään muut sitoumukset, paitsi ne, mitkä sisältyvät tähän asiakirjaan tai ovat liitetyt siihen muodostaen osan 133
siitämolemminpuolisen suostumuksen perusteella, ole voimassa kysymyksessä olevien asianosaisten välillä eivätkä sido kumpaakaan asianosaista. 134

(18) Sittenkun tämä sopimus mistä syystä tahansa on lakannut olemasta voimassa, niin ei sitä, että yhtiö jatkaa tavaroittensa toimitta- 135
mista, tule pitää minään sopimuksen uudistamisena joksikin määrätyksi ajaksi, vaankaikkien yhtiön hyväksymien tilausten jakaikkien yhtiön 136
valmisteiden suhteen, jotkamyyjä myy tämän sopimuksen lakattua olemasta voimassa, on meneteltävä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. 137

(19) Siinä tapauksessa, että yhtiö tekee joitakin myönnytyksiä, tai myöntää myyjälle jotakin pidennystä tai huojennusta, laiminlyö tai 138
jättää jonkun tämän sopimuksen määräyksen toteuttamatta, ei se merkitse, että yhtiö puolestaan luopuisi mistään sopimuksen mukaisesta 139
oikeudestaan, eikä se myöskään saa millään tavalla vahingoittaa tai rajoittaa yhtiölle nimenomaan tässä sopimuksessa annettuja oikeuksia. 140

(20) Niin pian kuin tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa, päättyy yhtiön vastuunalaisuus kokonaan kaikissa tapauksissa lukuun- 141
ottamatta niitä kauppoja, jotka oli päätetty ennen sitä päivää kun sopimus lakkasi, eikä myyjällä senjaikeen ole oikeutta vaatia myyntipalk- 142
kiota tai korvausta, vaikkakin myyntejä tapahtuisi asiakkaille, joiden kanssa myyjä oli tekemisissä tämän sopimuksen voimassaoloaikana. 143

Tämän vakuudeksi on yhtiö antanut asianmukaisesti valtuuttamansa toimihenkilön allekirjoittaa tämän sopimuksen, ja on myyjä sen 144
omakätisesti allekirjoittanut. Vuosi ja päivämäärä kuten yllä. 145
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