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DE LUXE MODELLER



Denna lyxkupé bjuder Eder allt Ni kan önska av en gedigen, elegant
och smidig vagn. Sällsynt harmoniska färgkombinationer att välja på.
Även i denna vagn är sätet justerbart. Sidolamporna inkluderade i

standardutrustningen.

DE LUXE
COUPE



VICTORIA
COUPE

Den nyaste vagnen bland Ford de luxe modellerna är Victoria Coupén,
som är en lyxvagn i en särklass för sig. Vindrutan lutar bakåt och
suffletten är tillverkad av ett pyroxylinimpregnerat material. Vardera
framsätena kunna skilt för sig vikas ihop. Inredningen är synnerligen
luxuös och smakfull.
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Ett elegant åkdon, som kan användas vid alla väder och som i sig
förenar den öppna Roadsterns fördelar med den slutna kupéns kom-
fort. Den med fönster försedda suffletten kan på ett ögonblick fällas
ihop eller slås upp. Sufflettens bakstycke kan öppnas vid samtal med
passagerarna på baksätet.

CABRIOLET
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DE LUXE
PHAETON

Denna nya karosserimodell är synnerligen elegant och exklusiv. Inred-
ningen är dyrbar och sätena äro beklädda med äkta läder. Framsätena
ihopfällbara. Färgen på hjulen kontrastera smakfullt med karosseriet
och reservhjulet är infällt i främre stänkskärmsfördjupningen. Till stan-
dardutrustningen höra sidolampor och bagagehållare. Durabel beige-
färgad tygsufflett.



De olika färgnyanserna och många specialtillbehör göra denna Sedan
till en verklig lyxbil — sällsynt för vagnar i denna prisklass. Bekläd-
naden är dyrbar och av synnerligen hållbart material. Sidolamporna
tillhöra standardutrustningen.

DE LUXE
SED A N
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TOWN
SEDAN

I Town Sedanen framträda särskilt tydligt denna linjernas smidighet, denna
eleganta utstyrsel, som göra alla nya Ford-vagnar så tilldragande. Bland
de nya täckta typerna är Town Sedan en given favorit. Baksätenas arm-
stöd och den praktfulla inredningen gör den synnerligen behaglig.
Beklädnaden är av Bedford vävnad eller mohair.



Senaste år utökadeFord antalet av sina nas kända kvalitetsegenskaper erbjuda
de luxe typer med flere specialmodel- dessa lyxvagnar sina ägare sådan kom-
ler, vilka framkallat beundran hos alla fort, skönhet ochförfining, som påträf-
fa ilintresserade. Förutom Ford-vagnar- fas endast hos betydligt dyrare märken.
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FORD PERSONVAGNARNAS PRIS

LINCOLN Fordsoix

FLYGPLAN

FMK FMK
ROADSTER 32.300:— TOWN SEDAN 42.500:—
PHAETON 33.500:— DE LUXE PHAETON 38.300: —
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TUDOR 35.800:— DE WXE COUPE 36.200:—
STANDARD SEDAN 40.100:— DE I.UXE SEDAN 42.300:—
CABRIOI,ET 39.600:— VICTORIA COUPE 41.000:—

ILGMANNS TRYCKERI

Samtliga pris äro fritt Helsingfors.


