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Nestemäisten polttoaineiden

OSTOLUPAKORTTI C.
Annetaan henkilö- ja pakettiautoja ja moottori-
pyöriä, sekä sellaisia traktoreita, vene- y.m. moot-
toreita varten, joiden konevoima on alle 20 hevos-

voimaa.

Tärfrön/ostjolupakortin haltija _i.JL

.(oisritJammatti ia täydellinen osoite)

on oikeutettu e>__* ->,

(tarkoitus mainittava)

>

varten ostamaan säännöstelynalaista bensiiniä, moottoripet- v

rolia tai kaasuöljyä yhteensä enintään mukanaseuraäyia ku-
ponkeja vastaavat määrät. <^"

„40jtolupakortin antanut poliisiviranomainen)

Huom! Merkinnät tehtävä kopiokynällä!
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Ostolupakortin haltijan on noudateltava seuraavia
määräyksiä:

1) Tällä oatolupakortilla ostettuja polttoaineita ei ole
lupa myydä toiselle henkilölle.

2) Ostolupakortti ja auton rekisteriote on kunkin oston
yhteydessä esitettävä myyjälle. Ostopaikka ei ole mää-
rätty.

3) Kupongit kelpaavat polttoaineen ostoon ainoastaan
niihin merkityn säännöstely viikon aikana, jonka jälkeen
kupongit ovat mitättömät.

4) Ainoastaan myyjällä on oikeus irroittaa kortista ku-
ponki. Kortista irroitettu kuponki on mitätön.

5) Kadotetun ostolupakortin tilalle ei anneta sen voi-
massaoloaikana uutta korttia.

6) Ostolupakortti on vaadittaessa esitettävä poliisivi-
ranomaiselle sekä moottoriajoneuvojen katsastusmiehcUe.

7) Jos säännöstelyviikon aikana julkaistaan kuulutus
moottoriajoneuvojen otosta puolustusvoimain käytettäviksi,
saadaan sotilastarkoituksiin kelpoiseksi merkittyä ja moot-
toriajoneuvo-ottolautakunnan tarkastettavaksi määrättyä
moottoriajoneuvoa varten ottaa tällaisen moottoriajoneuvon
rekisteriotteeseen liitettyjen, punaiselle tai siniselle pape-
rille painettujen ohjeitten yhteydessä olevaa tilausloma-
ketta vastaan polttoaineet matkaa varten moottoriajo-
neuvo-ottolautakunnan tarkastuspaikalle riippumatta tä-
män ostolupakortin mukaan sanotulla säännöstelyviikolla
kelpaavien kuponkien määrästä.

Samoin saadaan muutakin puolustusvoimain käytettä-
väksi määrättyä moottoriajoneuvoa varten ottaa tarpeel-
liset polttoaineet esittämällä polttoaineen myyjälle asian-
omaisen sotilasviranomaisen antama kutsumääräys tai osto-
lupa.

8) Ostolupakortit seuraavia säännöstelyviikkoja varten
jakaa moottoriajoneuvon y. m. kotipaikkakunnan poliisi-
päällikkö tämän säännöstelykauden toisella viikolla.

9) Ostolupakortin haltija, joka laiminlyö noudattaa voi-
massaolevia nestemäisten polttoaineiden kaupan säännöste-
lystä annettuja määräyksiä tai väärinkäyttää säännöstelyn
alaista polttoainetta, menettää ostolupakorttinsa sekä oi-
keuden uuden kortin saamiseen, jonka lisäksi hän on niiden
rangaistus- ja muiden seuraamusten alainen kuin sotatilasta
annetun lain 47 §:ssä säädetään.
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