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idämme selviönä Ford Motor Companynsä,

että huolto on aivan rinnastettavissa myyntitoimin-
taan. Aina on vakaa uskomme ollut, ettei kaupan
päättäminen ole loppunäytös meidän ja ostajan
välisissä suhteissa, vaan asettaa meille uusia vaa-
timuksia pitämään huolta siitä, että hänen vaununsa
todella pysyy kunnossa. Olemme aivan yhtä kiin-
nostuneita siitä, että hänen vaununsa kulkee talou-
dellisesti, kuin hän puolestaan on kiinnostunut vau-
nutuotantomme taloudellisuudesta. Tämä on ainoas-
taan liikemiehen selvää puhetta meidän puoleltam-
me. Jos vaunumme todella palvelee moitteettomasti,
niin myynti pitää itse itsestään huolen. Senvuoksi
olemme organisoineet larkastuksenalaisen huolto-
järjestelmänpitämään parannettujen, taloudellisem-
pien menetelmien mukaisesti huolta kaikista Ford-
vaunujen tarpeista. Toivomuksemme on, että kaikki
Ford-vaunujen käyttäjät tietäisivät, mitä he tässä
suhteessa ovat oikeutetut vaatimaan, niin että he
luottamuksella käyttäisivät hyväkseen tätä huolto-
palvelustamme.



Siihen aikaan Henry Ford usein toimitti
auton henkilökohtaisesti uudelle omista-
jalle jahuolehti siitä, että ryhdyttiin toimen-
piteisiin auton kunnon säiryttämiseksi jat-
kuvastikin. Tavallisesti hän selitti auton
rakenteen paikkakunnan etevimmälle me-
kanikolle ja silloin kun ei mekanikkoja ollut
saatavissa täytyi kyläsepän hoitaa huoltoa.

Sitä myöten kun toiminta laajeni määrät-
tiin pystyviä miehiä eri kaupunkeihin huo-
lehtimaan yksinomaan Ford-vaunujen hoi-
dosta. Nämä miehet, olivatpa he missä
tahansa, työskentelivät tehtaan tarkan val-
vonnan alaisina jamäärättyjen mittapuiden
mukaisesti.

Sillä kuten Ford Motor Company oli
uranuurtaja silloin kun oli kysymyksessä
lujan, luotettavan, yksinkertaisen auton

AIyUSTA alkaen on huolto ollut Ford-
teollisuuden kulmakivenä. Silloin kun

T-mallia alettiin valmistaa tunsivat vain
harvat henkilöt autojen rakennetta ja vain
siellä täällä oli olemassa paikkoja, joissa
ostaja saattoi suorituttaa tarvittavat kor-
jaukset.



rakentaminen huokeaan hintaan, oli se
myös uranuurtaja järjestettäessätäydellistä
ja tyydyttävää huoltoa.

ENSIMÄISEN kerran autoilun historias-
sa oli auton ostajan mahdollista ostaa

osia nopeasti ja helposti ja saadakorjaukset
suoritetuiksi kohtuullisiin hintoihin. Aikai-
semmin oli hyvin usein ollut tapana asettaa
näiden korjausten hinnat mahdollisimman
korkeiksi, mutta nyt laadittiin uusi järjes-
telmä suojelemaan vaunun omistajaa kis-
komiselta. Fordin ainutlaatuinen huolto
saatiin pian samalle korkealle tasolle kuin
vaunun muut hyvät ominaisuudet.

Tänään on olemassa kymmeniätuhansia
Ford-myyjiä kaikkialla maailmassa ja Suo-
messakin on Ford-myyjiä joka taholla maa-
ta. Niiden mekanikot ovat saaneet erikoi-
sen kouluutuksen Ford Motor Company of
Finland 0/Y:n järjestämillä kursseilla ja
työt suoritetaan kaikkein uudenaikaisim-
milla koneilla ja erikoisilla Ford-työkaluilla.
Ford-myyjien ensiluokkaisia liikehuoneis-
toja ja sitä alttiutta, jollaFord-myyjät aina
palvelevat asiakkaitaan, on kaikkialla to-
tuttu pitämään arvossa.



A STXITTEPA missä tahansa jamatkustit-
■**■ tepä minne tahansa ainatapaatte Ford-
myyjän, joka on nopea ja kunnollinen työs-
sään, jonkahinnat ovat kohtuullisia ja joka
aina pystyy suorittamaan niin hyvää ja
perinpohjaista työtä kuin mahdollista.

Hänen pyrkimyksensä on auttaa Teitä
vaununne hoidossavoidaksenne saada autos-
tanne mahdollisimmanpaljon hyötyä, mah-
dollisimman pienillä kustannuksilla ajettuja
kilometrejä kohti. Tämä on Ford-auton
periaate. Se on myös Ford-huollon todelli-
nen sisältö.





Ford Motor Company of Finland O.y.
HBWINKI


