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FORD MOTOR COMPANY

of FINLAND O/Y:s
GARANTI

(sJKord. Motor Company of Finland 0/Y
garanterar enligt vad nedan angives

alla av detsamma levererade fabrikat och
ersätter i sin fabrik med ny varje sådan
del, som efter normalt begagnande bola-
get finner hava varit behäftad med till-
verknings- eller materialfel, eller repare-
rar bolaget dessa delar, om det så anser
lämpligt.

I det fall att köparen anförtror repara-
tionsarbetet, bestående i avmontering,
utbytande och återinsättande av sådana
delar, vilka av bolaget erkänts hava varit
felaktiga, åt behörigen antagen försäljare
av Ford fabrikat, kommer ingen kostnad
att debiteras för detta arbete. Förut-
sättning är städse härvidlag, att försälja-
ren och icke bolaget ansvarar för att
detta arbete rätt utföres.

Denna garanti är begränsad därtill, att
köparen tillställes fri från annankostnad
än för transporten den eller de nya eller
reparerade delar, som levereras i utbyte
emot sådana, som av bolaget erkänts
hava varit felaktiga, och att en upp-
görelse ingåtts med försäljaren om kost-
nadsfritt reparationsarbete genom den-
nes försorg, på sätt ovan är sagt. Bolaget
påtager sig emellertid intet ansvar för
något av sina fabrikat, om det ändrats
annorstädes än i bolagets egna fabriker.
Ej heller ikläder sig bolaget någon som
helst garanti för pneumatiska ringar.
I intet fall ansvarar bolaget för kropps-
skada, olycksfall med hänsyn till person
eller av sådant härflytande men eller för
annan skada, av vad slag den än vara
må, eller för någon förbindelse, utfäs-
telse eller garanti, som givits av person
eller personer, vilka sälja bolagets varor.

AUTOMOBILFÖRARENS 12 BUD

1. Artighet i främsta rummet. Tänk även på
andras rättigheter. Visa Väg Vett.

2. Koncentrera Er på körningen och var ständigt
beredd på oförutsedda händelser.

3. Vinnlägg Er om att alltid ha full kontroll över
vagnen.

4. Följ alltid trafik- och parkeringsbestämmelserna.

5. Håll åt höger och lägg noga märke till var-
ningssignaler.

6. Gör tecken, då Ni skall stanna eller vända
giv akt på framförvarande vagnar.

7. Sakta farten vid gatukorsningar, skolor, kurvor
och andra riskabla platser.

8. Kör aldrig förbi andra vagnar på backkrön,
i kurvor eller vägkorsningar.

9. Anpassa farten efter vägbanan och väderleken
— regn, is, snö, gropar och hjulspår.

10. Var försiktig med tillämpandet av högerregeln.

11. Kom ihåg att också Ni är fotgängare ibland.

12. Lär Er lagparagraferna. De äro till för att
skydda Eder.
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Ägarens namn

Motornummer

Tändn. nyckel N:o

Dörrnyckel N:o

Leveransdag

Försäljare

SERVICE
CERTIFIKAT



INSPEKTION OCH JUSTERING EFTER 500 KM.

destillerat vatten

INSPEKTION OCH JUSTERING EFTER 1,500 KM.
1. Byte av olja i motorn (oljan debiteras)
2. Inspektion av förgasaren och justering av tomgången
3. Smörjning av chassiet
4. Undersökning av batteriet, spec. vikten och förbindelserna
5. Justering av generatorns laddning
6. Inspektion och justering av strömfördelarens avbrytarkontakter
7. Inspektion av belysning, signalhorn och vindrutetorkare
8. Inspektion av vattenpumpen och slangförbindningarna
9. Kontrollering av lufttrycket i ringarna

VAGN har före leveransen blivit omsorgsfullt genomgången och av-
synad av oss. Dess prestationsförmåga och driftsekonomi är i hög grad bero-
ende av den skötsel den får, särskilt under de första månaderna den är i bruk.
Genom att ägna systematisk uppmärksamhet åt smörjning, inspektion och
mekaniska justeringar försäkrar Ni Eder om största möjliga tillfredsställelse
av Eder nya Ford vagn.

A — INSPEKTIONER OCH JUSTERINGAR. Vi anmoda Eder om att
köra in vagnen till vår verkstad, sedan Nikört 500 km., för en första inspektion
och justering och efter 1.500 km. körning för en andra inspektion och justering
enligt specifikation här nedan. Dessa inspektioner utföras utan annan kost-
nad än för motorolja. (Dessa gratis inspektioner och justeringar inbegripa
givetvis icke kostnader för reparationer, som förorsakats av olyckshändelse,
missbruk eller vårdslöshet.)

1. Tilldragning av cylinderlocksmuttrarna och ventilkammarlocksbultarna
2. Byte av olja i motorn (oljan debiteras)
3. Inspektion av förgasaren och justering av tomgången
4. Inspektion av belysning, signalhorn och vindrutetorkare
5. Undersökning av batteriet, spec. vikten och förbindelserna. Påfylles med

6. Undersökning av generatorns laddning — justeras enligt Edra körford-
ringar

7. Inspektion av vattenpumpen och slangförbindningarna
8. Inspektion av bromsarna och justering vid behov
9. Kontrollering av lufttrycket i ringarna

13. Undersökning av framhjulens inställning

10. Undersökning av hjulmuttrarna och tilldragning om så erfordras
11. Undersökning av framhjulslagren och justering om nödvändigt
12. Inspektion av styrinrättningens kularm och styrlänk

14. Inspektion av bromsarna och justering om nödvändigt
15. Provkörning med vagnen

B — PÅ RESA — För den händelse Ni befinner Eder på en längre resa vid
den tidpunkt, då någon av de båda fria inspektionerna skall utföras, är vil-
ken AUKTORISERAD FORD FÖRSÄLJARE som helst beredd att verk-
ställa arbetet. Formaliteterna äro följande: Vid inspektion efter de första
500 km. förekommer ingen annan debitering än för motorolja; efter 1.500 km.
Fmk 75:— jämte ersättning för motorolja. För det erlagda beloppet
Fmk 75: — bör Ni erhålla kvitterad räkning, vilken vid uppvisandet inlöses
av undertecknad försäljare.

C — SMÖRJNING — Då vid vagnens leverans erlägges Fmk.
kommer undertecknad försäljare att smörja chassiet och byta olja i motorn,
varvid debiteras endast för motoroljan, tills Ni kört 18.000 km. eller ett år
har gått, vilket som inträffar först. De 11 smörjningar. Ni är berättigad till
efter den andra inspektionen eller efter 1.500 km., utföras efter var 1.500 kms.
körning eller en gång i månaden.

D — INSPEKTIONER — I samband med ovannämnda smörjningar eller
vid vilken annan tidpunkt Ni behagar, äro vi beredda att inspektera vagnen
utan kostnad, förutsatt att inga delar behöva avmonteras. Reparationer
eller utbyten av delar, som vid dylika inspektioner kunna visa sig nödvändiga
eller önskvärda, utföras till av Ford Motor Company of Finland O/V före-
slagna standardpriser efter det Edert tillstånd erhållits. Systematisk och
regelbunden skötsel av Eder vagn enligt ovanstående kan förebygga många
fel. som eljest kunde uppträda. Vi råda Eder i eget intresse att draga för-
del av den service, vi erbjuda Eder.

E — RESERVDELAR — Erfarenheten har visat, att det är i längden billigast
och säkrast att använda äkta Ford reservdelar för alla reparationer, vilka
alla Ford försäljare och Ford verkstäder sälja.

Försäljarens underskrift


