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Hinta jälki- Hinta 6 kk. Käsirahaa Kuukausi-
Mies- tai vaatirnuk- Hinta 3 kk. vähittäis- jälkivaati- maksu 6kk

Polkupyörän nimi Nais- sella tunnusteelia maksulla muksella aikana
Smk. Smk. Smk. Smk. Smk.

Crescent mies- 1450: 1500:— 1525: — 325; 200:
„ nais- 1550: 1600: 1625:- 305: 220:-

Svecia-Extra .... mies- 1350: 1400:— 1425: — 225: 200:

„ „
.... nais- 1450: 1500: 1525: 205: 220:-

Svecia-Prima .... mies- 1200:— 1250;— 1275; 225: - 175:
„ „ .... nais- 1300: 1350: 1375:- 175:- 200:

Hunni.! Rahtivapaasti kaikille Suomen rautatieasemille.

Kiertokirje 1926/9.
Turussa postileiman päivänä

Me olemme tilaisuudessa ilmoittamaan Teille, että tulemme ensi vuodeksi laajentamaan polkupyörien myyntiä
aivan huomattavassa määrässä. Meidän kuluneena myyntikautena kauppaan laskemamme 'Svecia-Extra' polkupyörät
saivat korkean laatunsa perusteella sellaisen menekin, että ne loppuivat ennenkuin myyntikausi, vaikka olimmekin varanneet
niitä varsin suuren määrän.

Paitsi ’Svecia-Extra’ polkupyöriä, joiden ensiluokkaista laatua on vuodeksi 1927 monessa suhteessa parannettu,
tulemme laskemaan kauppaan myös ’Svecia-Prima’ nimisen polkupyörän, joka halvemmasta hinnastaan huolimatta on
parhaista aineista valmistettu ja kykenee kilpailemaan minkä pyörämerkin kanssa tahansa.

Kun me vielä voimme yllättää Teitä ilmoittamalla, että olemme onnistuneet saamaan Suomea varten maailman
kuuluisien •’Oesee«7'’-polkupyörien rayyntioikeuden, niin voitte meidän kanssamme ylpeillä siitä, ettei kukaan kykene
hintaan eikä laatuun nähden kilpailemaan meidän kanssamme polkupyöräalalla.

Koska suurien määrien myynti tekee myös suuret ostot suoraan erikoistehtaista mahdolliseksi, niin olemme, tava-
rain korkeasta laadusta huolimatta, voineet alentaa polkupyöriemme hintoja ja myöntää niille rahtivapauden kaikille
Suomen asemille, sekä vuokrasopimusta ja takaussitoumusta vastaan 6 kk. korottoman vähittäismaksuajan.

Polkupyörien hinnat ja myyntiehdot esiintyvät alempana olevasta taulukosta.

Polkupyöriä vuokratessa on käytettävä vuokrasopimuksia A ja on jokaista vuokrasopimusta seurattava pä-
tevän takaajan allekirjoittama ja kahden todistajan todistama takaussitoumus, joita täten lähetämme 5 kpl.

Ylläoleville polkupyörille myönnetään ajokauden takaus ja korjataan meidän konepajassa ilmaiseksi kaikki viat,
jotka takausaikana tehdas- tai ainevikojen takia ovat syntyneet.

Myöhemmin ilmestyy painosta kuvallinen loistoluettelo, josta esiintyy kunkin polkupyörämerkin laatu seikkaperäi-
semmin, joten tämä kiertokirje on vain ennakkoilmoitus arv. Edustajillemme siitä, mitä polkupyöräalalla ensi vuodeksi
voimme tarjota.

Toivossa, että voitte alottaa polkupyörien myynnin'jo näiden ennakkotietojenkin perusteella merkitsemme

kunnioituksella
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