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Den är för god att bli försummad, Ni kan
ännu länge ha nytta och glädje av den.

9t: AR Ni det intrycket att det är något
som fattas den, bör Ni icke dröja
med att låta den auktoriserade Ford--
försäljaren undersöka den. Hos ho*

nom är Ni säker på att få originala Ford
reservdelar till fasta, låga pris, och han har
utbildade, skickliga mekaniker, som dagligen
arbeta med Ford modell T', de känna vagnen
ut och in, de kunna genast säga vad som felas
och omedelbart taga itu med arbetet.

nomiskt och driftsäkerttransportmedel, kanske
i många år. Det finns intet skäl varför Ni
ej fullt ut skulle utnyttja dess goda egenskaper.
En så solid vagn som modell T' blir ej alltför
snart utsliten. I de allra flesta fall kan
den repareras så att Ni fortfarande har gagn
av den.

Er Ford*vagn av modell 'T' har tjänat Er tro*
get och pålitligt. Ni har i den haft ett eko*

Vi äro intresserade av att Ni får full nytta
av Er vagn. Vi kunna hjälpa Er med att hålla
den i bästa skick, och vi garantera Er reell,
omsorgsfull och snabb betjäning till rimliga
kostnader.
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SPå vilket sätt
får Ni den största möjliga valuta
för de pengar Ni placerat i Er
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f *ENOM ATT underhålla den
I # på rätt sätt och genom att låta

' / fackmannen.den auktoriserade
( J Fordsförsäljaren, sköta om den

då det behövs. Då blir det grund*
ligt och fackmässigt gjort. Ni har
garanti för att materialen äro ori*
ginala Ford*fabrikat och att de
bli använda på rätt sätt. Och
det är icke dyrt att få vagnen
översedd och — vid behov —

reparerad.



Vi kan förlänga livstiden för Er
lastvagn av modell 'T'

R Ford Lastvagn av modell 'T' sköter
_y pålitligt om transporten av varor från
och till Er affär. Ni fordrar ekonomi och
driftsäkerhet av denna vagn. När den hålles
i skick, uppfyller den till fullo dessa krav.
Framför allt bör Ni se till att den ej van*
vårdas så att det fordras omfattande repa*
rationer för att den skall återfå sin ursprung*
liga prestationsförmåga.
Det lönar sig därför för Er att låta oss se
över den och ge den en behandling, som
tillförsäkrar den en lång livstid och för*
måga att fortfarande göra god tjänst. Är
det det minsta fel med den, skall vi nog
veta att reparera den på ett sådant sätt
och till ett sådant pris att Ni blir nöjd.
Vi utföra allt arbete snabbt och säkert, så
att all dyrbar tidsförlust undvikes.



En obetydlig utgift — och Er
av modell 'T' kan ännu

klara tusentals kilometer
' _ZöR att Ni så länge som möjligt skall

ha nytta av Er vagn, bör Ni låta oss se
på den och ge Er en kalkyl över vad en
eventuellt behövlig reparation eller utbyte
av delar kommer att kosta.
Det betalar sig väl, ty med en obetydlig ut*
gift ökar Ni vagnens hållbarhet och kan
ännu tryggt köra med den tusentals kilo*
meter. Genom att i tid ge ut några tiotals
mark inbesparar Ni kostnaderna för större
reparationer framdeles.
Akta Ford reservdelar säljas till fasta, lågapris,
sålundakostar 50 °/. av dem mindre än 10mk.
Våra arbetskostnader beräknas så lågt det
överhuvud är möjligt, och vi kunna alltid
på förhand uppge vad varje reparation kom?
mer att kosta.



CJ ORD ERBJUDER DEN ASTA fA UTOMOBILSERVICE
I VÄRLDEN

I »Modell "T har varit en föregångare. Den har banat vag för automobilindustrin,gett initiativ I
■■ill till bättre vägar, fört folk från land och stad närmare varandra. Vi äro stolta över modell 'T'. II».

Hade vi icke varit det, skulle vi ej forisatt att tillverka den i så många år.»

ETTA är Henry Fords ord om Ford*
vagnen av modell T', och han fort*

Henry Ford

sätter: »När vi säljer till en man en
av våra vagnar, känner vi det som vår

plikt att sörja för att den kan köras så länge
som möjligt, med minsta möjliga utgifter och
till största möjliga gagn för honom.»

Mr. Ford, att en del av fabrikernas produk*
tion skall ägnas åt tillverkningen av reserv*

delar för modell 'T'. — Detta skall fortgå
till dess den sista vagnen av modell T" tjänat
ut. Ni kommer därför aldrig att sakna reserv*
delar till Ford Modell T*.

Med 'vi' avser Henry Ford Ford Motor
Company och Ford*försäljarena, vilka alltid
bemöda sig om att stå Er till tjänst på bästa
sätt och till moderata pris. Då tillverkningen
av den nya Ford*vagnen begynte, bestämde

Hos oss får Ni alltid äkta Ford reservdelar
av samma material och konstruktion som de
delar, vilka ursprungligen furmos i Er vagn.
Likaså äro vi alltid försedda med de bästa
verktyg för att varje reparation skall bli ut*
förd så väl som det överhuvud är möjligt.
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Qk BLOTT DIT
där Ni ser Ford=försäljarens

blåvita skylt

) 1 I bör uteslutande använda originala
' t Ford*reservdelar vid reparation av
Ford*vagnar. For,d*reservdelarna äro
konstruerade på ett särskilt sätt för att
göra vagnen motsfålttilskraftig/mot slit*
ning pchvSjtötar. sal*
jas till, 'et| pris som är ytterst lågt i
förhållande till deras utmärkta kvalitet.
Ni sparar ingentirig genom att kSpä
billiga ris*
kerar Ni a\sffii^^:ms\\tm'pk spel
om Ni användjérii^åili^iimaterial.
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Använd blott
ÄKTA FORD RESERVDELAR
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