
Rek. N:o N:o 5.

KAUPPAKIRJA
Allekirjoittava

Ford autojen valtuutettu myyjä jota alempana
nimitetään »myyjäksi», ja osoite:
jota alempana nimitetään »ostajaksi», ovat keskenään tehneet seuraavan sopimuksen:

1) Minä/Me osta
täten myyjältä Ford auton moottori N:o toimitettavaksi ja
lähetettäväksi minun/meidän vastuulla ja kustannuksella Toimituspäivä:

2) Kauppahinta, joka käteiskaupassa on mk
nousee tässä vähittäismaksukaupassa »

ja suoritetaan seuraavasti
Allekirjoitettaessa käteisellä mk
Osamaksuksi otetun vaihtovaunun arvo. . » mk
Rahoitusmäärä »

Rahoitusmaksu » mk
Tunnusteiden yhteismäärä mk
joka maksetaan kuukausittain kuukauden aikana mk
erissä alkaen kuukauden kuluttua toimituspäivästä lukien.

3) Ostaja on velvollinen kauppakirjaa allekirjoitettaessa tunnustamaan ja antamaan tunnusteet jokai-
selle kauppahinnan maksamattomalle erälle sekä vastaamaan kaikista leimaveroista y.m. kustannuksista.
Näitä tunnusteita ei katsota kauppahinnan vastaavan osan maksuksi, vaan ainoastaan maksusitoumuksiksi.

Ostaja sitoutuu kärsimään kaikki autosta aiheutuvat kustannukset, kantamaan siitä kaiken vastuun
sekä alistumaan, että auton menettäminen, täydellinen tai osittainen tuhoutuminen tahi sitä koskevat oikeu-
denkäynnit eivät millään tavoin vapauta häntä velvollisuudesta maksaa kaikkia jälelläolevia tunnusteita
kulloinkin eräpäivinä.

4) Auto jää myyjän omaisuudeksi, kunnes koko kauppahinta sekä jokainen muukin maksu, mikä myy-
jällä tämän sopimuksen mukaan on tai minkä hän saa hyväkseen ostajalta, on suoritettu. Vasta senjälkeen
omistusoikeus siirtyy ostajalle.

5) Ostaja myöntää, että kysymyksessä oleva Ford-auto on kauppakirjaa allekirjoittaessa toimitetun
huolellisen tarkastuksen mukaan aivan uusi sekä luovutettaessa vastaa joka suhteessa O/Y FORD A/B:n
3>ksityiskohtaista luetteloa ja myyjän vaunusta antamia ilmoituksia. Ostaja tunnustaa tutustuneensa yhtiön
takuuseen eikä ostajalla ole oikeutta kieltäytyä tunnusteita suorittamasta tai viivyttää niiden maksua sillä
perusteella, että hän puutteellisesti tuntee takuusitoumuksen.

6) Ostaja on saanut tiedon siitä, että kaikki varusteet, erikoiset tarpeet, ylimääräiset korit j.n.e., joita
ei mainita vakiovarusteina 0/Y_FORD_A/B.:n.luetteloissa, eivät sisälly tähän kauppaan, vaan ovat maksetta-
vat käteisellä samoin kuin auton rahti- ja kutJFtuskustannukset myyjän luota ostajan määräpaikalle.

7) Niin kauan kuin kysymyksessä olevan auton omistusoikeus kuuluu myyjälle, on seuraavia mää-
räyksiä tarkoin noudatettava:

a) Ostaja on velvollinen parhaalla tavalla hoitamaan autoa niin, ettei sillä tai siihen mitään vahinkoa
aikaansaada. Jos sellainen vahinko kuitenkin sattuu, on ostaja velvollinen omalla kustannuksellaan saatta-
maan auton täysin ensiluokkaiseen kuntoon sekä maksamaan jokaisen vahinkoa vastaavan määrän, samoin
kuin muutkin kustannukset, jotka vahingonteon johdosta voivat kohdata myyjää auton oikeana omistajana.

b) Ostaja sitoutuu antamaan auton vain sellaisten henkilöiden ajettavaksi, joilla on viranomaisten
sanottua autoa varten antama pätevä ajokortti. Ostaja sitoutuu niinikään, kunnes täysi maksu on suoritettu,
maksamaan hyvissä ajoin kaikki sellaiset verot ja yleiset maksut, jotka autosta johtuvat.

e) Ostaja ei, kunnes auto on täysin maksettu, ole millään ehdoin oikeutettu autoa tai sen poliisinumeroa
vuokraamaan tai lainaamaan tai muulla tavoin käyttämään vaunua niin, että myyjän oikeuksia vaaranne-
taan; varsinkaan hän ei ole oikeutettu ilman myyjän ennakkosuostumusta viemään autoa maan rajojen ulko-
puolelle tai käyttämään sitä vuokra-autona, kilpailuissa tai nopeuskokeissa.

d) Siinä tapauksessa, että ostaja ilman myyjän suostumusta luovuttaa tai panttaa auton toiselle eikä
myyjä voi ilman lunastusta saada sitä takaisin tai jos ostaja tahallisesti hävittää tai turmelee auton tai jos
hän on käyttänyt tai sallinut toisen käyttää sitä rikolliseen tarkoitukseen, voi myyjä heti vaatia kaikki jälellä
olevat maksuerät kokonaisuudessaan suoritettaviksi. Siinä tapauksessa, että autoa on käytetty rikolliseen
tarkoitukseen, mutta ei tuomittu menetetyksi myyjän omistusoikeuteen nähden, saa myyjä heti ottaa auton
takaisin.

e) Auton tulee olla rekisteröitynä myyjän nimiin, mutta ostajan kustannuksella.



8) Jos auto ostajan sitoumuksista ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon tai hukkaamiskiellon alai-
seksi tai jos ostajan asettamista vararikkotilaan anotaan tahi jos hän itse sitä pyytää taikka jos ryhdytään
neuvotteluihin akordista, maksuajan pidennyksestä tai muusta siihen verrattavasta selvittelystä ostajan vel-
kojien kanssa tahi jos joku ostajan saarnamies pidättää auton saamisensa vakuudeksi, tai jos, kun yhtiö tai
yhdistys on ostajana, yhtiö tai yhdistys joutuu suoritustilaan, niin ostaja on velvollinen heti siitä myyjälle
ilmoittamaan sekä sen ohessa jo kun ulosmittauksesta, takavarikosta, hukkaamiskiellosta tai pidätysoikeu-
desta tulee puhe heti ehkäisemään sen joko esittämällä tämän kauppakirjan tahi muulla tavoin. Kaikki kus-
tannukset takavarikosta, hukkaamiskiellosta, ulosmittuksesta, tai muusta sellaisesta samoinkuin kulut,
jotka johtuvat oikeudenkäynnistä auton takaisin saamiseksi, on ostajan kärsittävä.

9a) Milloin ostaja jättää jonkun maksuerän suorittamatta neljätoista päivää erääntymispäivästä lukien
ja tämä maksuerä on joko viimeinen taikka vähintäin kymmenesosa tai yhdessä aikaisemmin erääntyneen
tai erääntyneitten suorittamatta olevien maksuerien kanssa vähintäin kahdeskymmenesosa kauppasummasta,
on hän velvollinen viipymättä .suorittamaan myyjälle koko jälellä olevan määrän, tai jos myyjä niin haluaa,
palauttamaan auton myyjälle.

b) Senjaikeen kun maksuviivästys sattuu ei ostaja enää saa käyttää autoa suoranaisesti eikä välillisesti
minkäänlaiseen tarkoitukseen. Myyjällä, hänen valtuuttamallaan asiamiehellä tai hänen oikeudenomista-
jallaan on viivästyksen sattuessa oikeus, huolimatta siitä miten kauan maksujen laimiinlyöntiä on kestänyt
tai miten suuren osan kauppasummasta se käsittää, ostajaa kuulematta ottaa kysymyksessä oleva auto hal-
tuunsa missä se tavattaneekin, mikäli vaara on tarjolla, että ostaja hävittää tai vahingoittaa autoa tai että
sen arvo kulumisen, tai vahingoittumisen vuoksi tai jostakin muusta syystä nopeasti laskee.

10) Myyjä on oikeutettu vapaasti siirtämään tämän välikirjan tai siihen perustuvat oikeutensa tai osan
niistä kolmannelle henkilölle, jotavastoin ostaja ei ole tähän oikeutettu, jollei myyjä ole antanut siihen kir-
jallista suostumustaan.

11) Jokainen myyjän tiedoitus ostajalle voidaan laillisin vaikutuksin tehdä kirjatussa kirjeessä ostajan
yllämainitulla osoitteella, jollei ostaja kirjatussa kirjeessä myyjälle ole ilmoittanut muuta täydellistä osoitetta.

12) Suulliset sitoumukset tai muutokset, jota ei ole otettu tähän välikirjaan tai joita myyjä ei ole kir-
jallisesti vahvistanut, eivät myyjää sido.

13) Kaikki tästä välisopimuksesta joutuvat riidat ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena yleinen alioikeus,
myyjän kotipaikalla.

Myyjä vahvistaa täten allekirjoituksellaan, että hän on vastaanottanut kohdassa 2 mainitun käteismäärän.

päivänä kuuta 19
(Paikkakunta) (Päiväys)

(Ostajan allekirjoitus) (Myyjän allekirjoitus)

(Osoite) (Osoite)

Todistavat:
(Nimi) (Nimi)

(Osoite) (Osoite)

Ylläolevan kauppakirjan ehtojen täyttämisestä menevät allekirjoittaneet kumpikin toisensa puolesta
täydelliseen omavelkaiseen takuuseen.

päivänä kuuta 19
(Paikkakunta) (Päiväys)

(Takaajan allekirjoitus) (Takaajan allekirjoitus)

(Osoite) (Osoite)

(Nimi)(Nimi)

Todistavat:

(Osoite) (Osoite)
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