
Intyg öfver
..WANDERER" automobilerna.

Osakeyhtiö Lauttauskalusto, Sorõavala, skrifver:

På grunõ af Eõer v. skrifvelse af õen 6 õennes, få vi här-
meõ uttala vår åsikt beträffanõe WANDERER automobilen.

Wanöerer har funktionerat klanõerfritt hela sommaren ehuru
en amatörchaufför, nybörjare, kört meõ õensamma och såväl
lanõs- som byvägarna i Karelen varit mycket oåliga har Wan-
öerer ej företett några som helst fel. Vi hafva meõ vår Wan-
öerer kört upp för Õe brantaste och svåraste backar i Karelen,
men uppstigningen har ej ens meõ 3 personer i bilen berett
några svårigheter. Såväl benzin- & oljeförbrukningen som ring-
slitaget har varit märkbart ringa meö hänsyn till õet öåliga
skick, uti hvilket vägarna i Karelen för närvaranöe befinna sig.

Vår åsikt är sålunöa, att Wanöerer på grunõ af sin litenhet
och lätta vikt är ett särõeles lämpligt och möjligast billigt fort-
skaffningsmeõel på smala och öåliga vägar.

Goösägar A. J. Hamberg, Artsjö, skrifver:
Jag intygar gärna att jag varit särõeles nöjõ meõ min af

A. B. NOVA levereraöe 15 Hk. WANDERER automobil.
Seõan Õen 18 maj har jag kört c:a 17,000 km i õet jag frestat

maskinen på sämsta vägar, och har motorn enõast engång blifvit
rengjorõ. Någon reparation har ej blifvit utförö och maskinen
funktionerar i õag utmärkt. Benzinåtgången är anmärknings-
värõt ringa och har jag ej ännu träffat på någon backe i Finlanõ
som Wanöerer ej meö lätthet skulle taga.

AOvokatbyrån Salonen & Tennberg, Jyväskylä, skrifver :

På begäran hafva vi härmeö nöjet intyga, att seõan vi i
meõlet af juni õetta år af A. B. NOVA O. Y. inköpt en 3-sitsig
Wanöerer automobil, hafva vi meõ õensamma tills öato kört
c:a 4,000 km och har bilen, som õelvis använõts på särõeles
elänõiga vägar, hela tiõen funktionerat oklanõerligt utan några
som helst missööen. Benzinåtgången har visat sig utgöra i
meõeltal, oå äfven resor på olänõiga, uppblötta vägar tagits



meõ i betraktanõe, omkring 1 liter per km. Ringsiitaget har
varit minimalt.

På grunõ häraf kunna vi på õel varmaste rekommenõera
sagõa automobiler, i synnerhet för backig terräng, oå vår bil
visat sig vara en utmärkt backklättrare. Äfven vilja vi framhålla,
att A. B. NOVA O. Y. på ett utmärkt sätt betjänat oss.

O. Y. Eõw. Söõerholm & C:o A. 8., Åbo, skrifver:

Vi hafva härmeõ nöjet intyga, att õen tvåsitsiga automobil
af märket WANDERER hvilken vi i augusti 1921 köpte från
Eöer i och för resor i lanõsorten, unõer õen tiõ õensamma
varit i bruk hos oss visat sig i hvarje afseenõe motsvara sitt
änöamål, hvarföre vi äro särõeles nöjõa meõ õensamma.

Såsom en särskilõ föröel hos vagnen vilja vi framhålla õess
synnerligen låga õöõvikt i förhållanöe till õen kraftiga maskinen,
hvilken omstänõighet gör vagnen synnerligen lämplig för våra
förhållanoen, äfvensom maskinens minimala benzinförbrukning
och õet ringa gummislitaget m. m. Då vagnen enõast inrymmer
plats för tvenne personer samt en minõre mängõ resgoös, kan
öfverlastning alõrig förekomma, hvilket reöan i och för sig är
en föröel. Viõ använõanõet talar vagnen för sig själf.

Omsesiõiga Försäkringsanstalten Sampo, Äbo, skrifver:

I skrifvelse af õen 7 õennes har Ni anhållit om vårt utlå-
tanõe beträffanõe õen af Eõer köpta Wanöerer automobilen
om 15 Hk. meö ett karosseri för 2 personer.

I anleõning õäraf få vi förklara att vi äro mycket nöjõa
meõ ifrågavaranoe bil, på grunõ af õess lätta och jämna gång,
maskinens i allo utmärkta beskaffenhet som trots sitt ringa
Hk. tager huru branta backar som hälst. För att närma sig
iõealet för en liten bekväm vagn boröe profryttarlåoan afskaffas.

Ensamförsäljare

AKTIEBOLAGET NOVA
Helsingfors, Regeringsgatan 17.

Tel. 106 91. Tel.aõr. „NOVA".


