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Ett Nytt Lätt Sätt Att Skaffa Eder En Ford
Jjorja med

, v hJJ mark
HENRY FORD

sade år i<)o3:
»Jag vill bygga en automobil för
folkets stora massa. Den skall vara
tillräckligt stor för en familj, men
så liten, att även en person utan
större erfarenhet kan manövrera den
med lätthet och sköta den person*
ligen utan vidare besvär. Den skall
vara lätt, så att underhållskostnad
derna bliva minimala. Den skall
tillverkas av material av allra högsta
kvalitet och av de bästa arbetare,
som stå att få för pengar.efter de
enklaste planer, baserade på moder*
na konstruktionsmetoder. Men den
skall säljas till ett för alla överkom*

-vligt pris.»

över 14 miljoner Ford*vagnar hava under årens
lopp tillverkats och försålts. Men förutom dessa
miljoner tillfredställda Ford*ägare har det över allt
funnits otaliga personer, vilka med glädje hälsa den
dag, då Ford*vagnarna kunna levereras på ännu
fördelaktigare villkor än hittills.

V_-_.

Edert tillfälle kar nu kommit!
Välj ut någon av de i denna broschyr avbildade model*
lerna och skaffa Eder inbetalningssystemets villkor. Ni
kan börja med 250 mark.
Pengarna förvaras på banken, som gottgör Eder med van*lig sparkasseränta. Förrän Ni själv vet ordet av, får Ni
njuta alla de fördelar, som en god vagn erbjuder sin ägare.
Begagna Eder av detta Fords inbetalningssystem och skaffa
Eder en egen, bekväm och för sin tillförlitlighet världs*
berömd vagn.

Börja i dag - FORDS INBETALNINGSSYSTEM - skaffa en Ford



VÄLJ BLAND DESSA DEN FÖR EDER LÄMPLIGAST

Ford Touring
5 personers öppen vagn.
Tätt tillslutande sido*
stycken, som öppna sig
med dörrarna.

Fordor Sedan
Bekväm täckt vagn för 5 per»
söner. I minsta detalj fin och
elegant.
Till standardutrustningen för
personvagnar hör 5 ballong»
ringar 29 X 4.40, elektriskt start»
och belysningssystem, backspe*
gel, vindrutetorkare, suflett»
skydd, lampapå instrumentbrä»
dan och en fullständig sats ar»
betsredskap.

Ford Runabout
2 personers vagn av
sportmodell. Rymlig ba*
gagelåda.

Ford Kupé
Elegant täckt vagn för
2 personer. Rymlig ba*
gagelåda.

111 Tons lastchassi
inkl. elektriskt start* och
belysningsystem.

1/2 Tons lastchassi
inkl. elektriskt start- och
belysningssystem.

Fordson-traktorn
En pålitlig kraftkälla i
industriens och jord*
brukets tjänst. Levere*
ras antingen med sväng*
hjul och stänkskärmar
eller utan dessa.

Ford Tudor Sedan
Täckt vagn för 5 per*
söner. Driftkostnader*
na oerhört små.
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