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Polkupyörien jälleenmyyjien nettohinnat:

OLYMPIA POLKUPYÖRÄT
ovat ja pysyvät voittamattomina!

Palkitut korkeimmalla palkinnolla, kultamitalilla.
Asiamiehen oma hinta

Käteisellä Velaksi
Kultamitali Olympia miesten N:o 1

myydään takuulla, kehä 2 v.
takuulla Smk. ,1050:- 1200:-

Kultamitali Olympia naisten N;o 8
myydään takuulla, kehä 2 v.
takuulla „

1125;- 1275:-
Vicloria malli miesten pyörä myy-

dään takuulla „ 900:- 1050:-
Victoria malli naisten pyörä myy-

dään takuulla „ 975:- 1125:-
Kiri miesten pyörä ilman takuuta „ 750:- 900;-

„ naisten „ ~ „ „ 825:- 975:-
Saksalaismallinen miesten pyörä

teräs vanteilla ilman takuuta „ 690:-ei velaksi
Saksalaismallinen naisten pyörä

teräs vanteilla ilman takuuta „
760;-

„ „

Jos pyörän koko hinta seuraa tilauksen mukana etukäteen
niin saa tilaaja lukea hyväkseen Smk. 10: pyörää kohti.

Kaikki rungot parhainta englantilaista teräsputkea
muhviliitoksilla!

Parhaiksi osoittautuneet vapaarattaat: englantilainen
Perry ja saksalainen Rotax.

Tunnettu keskilaatu: amerikkalainen Nev* Departure.
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Myyntiohjeet polkupyörille v. 1927.
Polkupyörät on koetettava myydä käteisellä. Käteisostoksi

luetaan kaupat joista ostaja maksaa rahat etukäteen tilauk-
sen tehdessään kuin myöskin kaupat joista maksetaan tilausta
tehdessä vähintäin Smk. 300: pyörää kohti ja joista loppu
hinnasta peritään jälkrvaatimuksella. Se ostaja, joka etu-
käteen tilausta tehdessään maksaa koko hinnan etukäteen
saa hyväkseen lukea Smk. 10: kutakin ostamaansa pyörää
kohden ja säästyy sitäpaitsi korkeasta rautatien perimästä
jälkivaatimuspalkkiosta koska tavarat silloin voidaan lähettää
ilman jälkivaatimusta.

Jos pyörän tilaaja ei usko asiamiehelle rahojaan etukäteen,
niin voi ostaja lähettää rahat suoraan meille ilmoittamalla
kenen asiamiehen kautta on pyörän, tilannut ja on asiamiehen
velvollisuus myös samalla ilmoittaa heti tästä kaupasta jos
tahtoo palkkion kaupasta saada. Ylirahat lähetetään asia-
miehelle takaisin heti kun nettohinta pyörästä on saatu mei-
dän konttoriimme.

Polkupyöriä velaksi myydään vekseliä vastaan jos käteis-
kauppa ei onnistu.

Velkakaupoissa on hinta Smk. 150: kalliimpi pyörää
kohti. Käteisestä täytyy periä etukäteen pyörää kohti vähin-
täin Smk. 300:—, joka summa voidaan, jos ostaja ei asia-
mieheen usko, lähettää myös suoraan meille. Velkakaupoissa
ei asiamies saa ottaa pois eturahoista palkkiomääräänsä
vaan tulee eturahat lähettää meille ja ylijäämän saa asiamies
meiltä heti kun pyörä kokonaisuudessaan on maksettu. Velka-
määrästä tulee kirjoittaa vekseli, joka saa olla korkeintaan
kolmelle kuukaudelle, jonka ostaja hyväksyy ja vekselistä
tulee asiamiehen hankkia kunnan esimiehen tai rovastin lau-
sunto vakavaraisuudesta ja luotettavuudesta, omasta puoles-
taan antaa asiamies myös lausunnon hyväksyjän varallisuu-
desta. Näitä kaavakkeita saa pyydettäessä meiltä. Vek-
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seleitä ei uudisteta vaan on ne lankeemispäivänä kokonaan
maksettava. Jos ostaja on heikkovarainen, mutta voi saada
takuun niin on takaajan kirjoitettava myös vekseliin nimensä
kuten tilauslistassa on selitetty.

Jos tilauksissa ei ole noudatettu antamiamme ohjeita niin
sellaisia tilauksia ei toimiteta eikä tilauksia palauteta vaan
hävitetään.

Osatavarat myydään yksinomaan käteisellä. Tilausta teh-
dessä on liitettävä mukaan / 3 tilauksen raha-arvosta tai koko
rahamäärä. ‘Loppuerä mikä on maksamatta peritään jälki-
vaatimuksella tai postietuannilla.

Tilausta tehdessänne muistakaa mainita:
Täydellinen nimenne.
Rautatieasema mille tavarat haluatte saada lähetetyksi.
Postiosoite.

"Olympia”
polkupyörä on aina ollut parhaiten kestävä pyörä, mutta
nykyisellään on se kaikkien pyörien kuningas. Olympia on
noussut niin korkealle kaikkien muitten polkupyörien jou-
kossa, että se yksin omaa todellisen hyvän pyörän arvon.
Mikä muu onkaan luonnollisempaa sillä ainoatakaan muuta
pyörää ei ole Suomessa myytävänä mikä joka suhteessa olisi
yhtä hyvistä raaka-aineista ja osatavaroista valmistettu.

„01ympia” on kaikkien pyörälajien voittaja!
..Olympia” on palkittu korkeimmalla palkinnolla kultami-

talilla.
Kultamitalipalkintoa ei ainoakaan muu pyörämerkki vielä

koskaan ole Suomessa saavuttanut.

Varokaa!
Paljon pyöriä myydään nykyään Suomessa Olympia val-

misteena, mutta jokaisessa todellisessa Olympia pyörässä on
kultamitalin kuva, se takaa ostajalle parhaan pyörän.
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Takuuehdot.
Kaikki Olympia ja Victoria polkupyörät taataan

ajokauden ajaksi sitoutuen maksutta korjaamaan
kaikki viat jotka johtuvat aine- tai työvirheistä,
jollei vikaa ole aiheuttanut luonnollinen kuluminen,
huolimattomuus tai varomattomuus. Muualla teh-
tyjä korjauksia ei korvata eikä makseta viallista
osaa rahalla. Likasuojat, polkimet, lisätarpeet ja
puuvanteet eivät sisälly takaukseen sillä niitten
rikkoutumiseen on syynä pyörän käyttäjän huoli-
mattomuus.

"Olympia” polkupyörien kehä eli runko taataan
kahdeksi vuodeksi.

Takuukorjauksissa tulee pyörän lähettää meidän
tehtaalle Turku-Itäinen rahtivapaasti. Pyörän mu-
kaan tulee liittää kirje jossa selitetään mikä vika
pyörässä on, kenen nimelle ja mille asemalle se on
palautettava.

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
Omistaja: K. E. Merilä

Turku-Itäinen

Tilatessanne tavaraa muistakaa mainita:
7äy(lellinen nimenne.
Rautatieasema,
Postiosoite.



Toimitusehdot:

Tässä luettelossa mainitut hinnat kumoavat
kaikki-aikaisemmin ilmoitetut laskelmat ja nouda-
tetaan luettelon määräyksiä ja kuvia niin paljon
kuin mahdollista; ollen kuitenkin ilman sitoumusta.

Tavarat toimitetaan vapaasti Turun rautatie-
asemalle tai laivalaiturille, yksinkertaisesta polku-
pyörän pakkauksesta paperilla ei peritä mitään
lisähintaa, mutta jos halutaan häkkipakkaus niin
maksaa se pöyrää kohden Smk. 15: —. Osatavara-
pakkauksesta velotetaan suuremmasta puulaati-
kosta Smk. 20:—, pienemmästä Smk. 10:—■ ja
posti- y.m. pakettipakkauksesta Smk. s:—. Tava-
roita ei ilman erikoismääräystä vakuuteta ja lop-
puu meidän vastuumme heti kun rahtikirja tai
laivauspaperi on allekirjoitettu, jolloin tilaajan vas-
tuu alkaa.

Jos halutaan että tavarat vakuutetaan niin mak-
saa se lisään Smk. 2: tuhannelta markalta.

Tilauksissa muistakaa mainita seuraavat asiat:

Täydellinen nimi.
Rautatieasema,
postiosoite.



Polkupyörien ulosotto asemalta.

Usein sattuu että tavara on rikottu kuljetettaessa.
Tavara lähetetään ostajan vastuulla ja lähettäjä

ei siis korvaa vahinkoa. Tämän vahingon korvaa
Rautatiehallitus.

Saadaksenne korvauksen täytyy ottaa huomioon
seuraava:

1) Rikkoutunutta tavaraa ei saa ottaa ulos rau-
tatieltä vaan ensiksi on toimitettava tarkastus, ja
vahingon arviointi;

2) Jos ottaa tavaran ulos ilman vahinko-arvioin-
tia niin menettää korvaussaamisoikeutensa Rauta-
tiehallitukselta;

3) Tarkastus ja arviointi on toimitettava heti;
4) Tarkastuksen ja vahinko-arvioinnin huolehtii

asemapäällikkö jossa myös Te saatte olla läsnä;
5) Jos asemapäällikkö ei pyynnöstänne huolehdi

arvioinnista niin ilmoittakaa asia nimismiehelle
jonka avulla voitte itse toimituttaa tämän vahinko-
ärvioimisen joka on 'toimitettava Rautatiehallituk-
selle ja nyt voi tavaran ottaa ulos. Korvauksen
maksaa Teille tällöin Rautatiehallitus.

KIRJAPAINO POLYTYPOS, TURKU


