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Suomen suurin ja täydellisin autotalo

Ixoko tämän nykyaikaisen rakennuksen — (päivänvalo)-pinta-alaltaan yli 30,000 neliöjalkaa —, käytämme yksinomaan
autoalaa varten.

Autotalomme ei lepää milloinkaan. Se on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa. Käykää
luonamme milloin Teille paraiten sopii.

I Auto-Tarvikkeen laatu, Auto-Tarvikkeen palvelus ja Auto-Tarvikkeen menettely-
tavat ovat luoneet mitä tyytyväisimmän asiakaspiirin.
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Kysykää meiltä neuvoa, jos olette epätietoinen jostakin autoanne koskevasta seikasta. Palvelemme Teitä riippumatta
pulmanne laadusta. Liikkeemme on 100 °/o:sesti varustettu auttaakseen Teitä tässä suhteessa.

Kääntykää puoleemme jollei autonne pysty saavuttamaan vaadittavaa kulkunopeutta. Olemme alati valmiita palve-
lemaan Teitä tarkastamalla, korjaamalla tai uusimalla eri osia, — kaikkia mitkä kuuluvat autoon tai sen varusteisiin.
Käyttäkää hyväksenne tätä monipuolista palvelusta kaikissa tilanteissa. Totuttuanne siihen, huomaatte vielä suuremmassa
laajuudessa kuin aikaisemmin sen ainutlaatuisen arvon.



Oikea postiosoitteemme on:

O.Y. Auto-Tarvike A.B.
Tampere.
Sähköosoite: AUTOTAR TAMPERE.
Code: A.B.C. s:th Edition.
Puhelimet: 69, 1314, 1443, 1451 ja 19 34.
Oma keskus — yhteys joka osastolle.

rg)

maan parasta laatua ja palvelusta
koko maan asiakaspiirille.

4

O.Y. Auto-Tarvike A.B. perustettiin v. 1924 ja sai osakseen
välittömän menestyksen, sillä sen toiminta tyydytti paremman
autopalveluksen tarvetta. Ehkäisevät syyt: kuten vanhentuneet
suunnittelut, vanhanaikaiset käsitteet, ennakkoluulot, epätäydel-
liset välineet j.n.e., jotka tuottavat vanhemmille liikkeille suuria
kustannuksia pyrkiessään toimintansa perinpohjaiseen uusimiseen,
eivät päässeet toimintaamme alettaessa vaikuttamaan. Auto-
talomme on tällä hetkellä Suomen suurin ja ainoa täydellinen
autoalan erikoisliike. Yritys, johon jokainen, joka haluaa parasta
alalla, voi täydellä luottamuksella suhtautua.

Tässä vihkosessa esitämme muutamia autotalostamme otet-
tuja valokuvia. Emme syvenny työjaon yksityiskohtiin, tarkoi-
tuksemme on ainoastaan kuvata toimitalomme todellinen suu-
ruus sekä ne keinot mitkä ovat käytettävissämme palveluksessa,
myynnissä ja valmistuksessa.

Olemme todella 100 °/o:sesti varustautuneet tarjoa- ff



Automyymälä.Tarvikemyymälä.

INlämä kuvat esitämme Teille saadaksenne jonkinlaisen käsityksen siitä, minkälainen järjestys myymälöissämme vallitsee.
Sama on asianlaita joka osastollamme. Liikkeen, jossa on epäsäännöllinen järjestys, voidaan kuvitella suorittavan

yhtä hyvän työn, kuin ensiluokkaisesti järjestetyn, mutta ei ole epäilystäkään siitä, kumpi säilyttää asiakaspiirinsä ja luo
suuremman liikevaihdon.

I 1 g^
\C is/&

_

v
Huolimaton palvelus ja huolimaton järjestely ovat esteitä, jotka tuottavat suuria tappioita useille
liikkeille ja estävät niiden jatkuvaa kehittymistä. Katsomatta myymälän tai työpajan vähä-

pätöisyyteen, lisää siisteys ja järjestys myyntiä, hankkii suuren asiakaspiirin
sekä tuottaa hyvän voiton.

f* . <w
(i l__ ®)
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tukseen soveltuvista voimavaunuistamme.
Me edustamme:

Willys-Knight henkilö- ja kuormavaunuja
Stearn-Knijjht henkilövaunuja-Knight henkilövaunuja

Whippet henkilövaunuja
Citroen henkilö- ja kuormavaunuja
Selden kuorma- ja linjavaunujaFalcon-Knight henkilövaunuja

Ihmiset pysähtyvät nähdessään Auto-Tarvikkeesta ostetun auton, ihaillen
sitä. Loistava kauneus, sopusuhtaiset muodot, joustava kulku — raken-
nettuna käytettäväksi kahdeksantoista tuottoisaa tuntia vuorokaudessa.

te I I @)
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[Nykypäivien auto on kaikkien aikojen kaunein ja puoleensa vetävin konerakenne. Myymme kohtuullisilla hinnoilla autoja,
joissa on monia sellaisia etuja, joita tavallisesti on ainoastaan kallisarvoisissa vaunuissa. Autonomistajat, jotka ovat meiltä
ostaneet vaununsa, eivät laske sen iäksi ainoastaan 2 tai 3 vuotta. He tietävät kokemuksesta, että vaunujemme keski-
määräinen käyttöikä on 5 vuotta tai enemmän.

Toimitamme erimerkkisiä henkilö-, kuorma- ja linja-autoja, sekä vaihdamme vanhoja. Monivuotinen kokemuksemme
takaa täydellisen tyytyväisyytenne.

Niiltä, jotka todella pitävät arvossa edullista tilaisuutta odotamme suosiollisia tiedusteluja, joka kukkarolle ja tarkoi-



IVleillä on kohtuullisiin hintoihin täydellinen ja ensiluokkainen valikoima autotarpeita, halli- ja työpajavarusteita. Koke
muksemme perusteella toimitamme Teille oikeat tilaamanne tarpeet. Erikoisesti suosittelemme omia valmisteitamme:

hammaspyöriä
akseleita
holkkeja
mäntiä

männäntappeja
venttiilejä

jousia
jäähdyttäjiä

laakereita puskureita
liukuvastusvöitä (lumiketjuja) iskunvaimentajia y.m

Kaikki valmisteemme ovat alan ammattimiesten nykyaikaisten menetelmien mukaan valmistamia.
Annamme 100 °/o takuun kaikista valmisteistamme. Suosikaa kotimaista teollisuutta!

Huomatkaa vihkosen
takasivu

Edustamme:
Good-Year päällys- sekä sisärenkaita
Michelin „ „

„

Fischer kuulalaakereita
IVlll-lldlll „ „ „

Dunlop „ „

Exide akkumulaattoreita

Evinrude ulkolaitamoottoreita
Mafa voidepuristimia
Solex kaasuttajia y.m.

(9-z.
Oletamme, että mitä halvemmalla annamme Teille

tavaroitamme, sitä suurempi on kusuntänne.
z.
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Osa koneistusosastoa. Hiomokone.

JL-irikoisalanamme on valmistaa kaikkia autoihin kuuluvia tarpeita, kuten

Karkaisu-uuni.

hammaspyöriä
akseleita

männäntappeja
venttiilejä

holkkeja
mäntiä

laakereita

y.m
liukuvastusvöitä (lumiketjuja)

Asiakkaamme ovat lausuneet tyytyväisyytensä kaikkiin valmisteihimme

k |
Kun parempia valmisteita ilmestyy markkinoille, ovat ne meidän valmistamiamme. Ne ovat taatusti JOO°h>
aikaisempia paremmat. Laatu ja säästäväisyys esiintyvät yhdessä — ilman laatua ei ole todellista säästä-

väisyyttä. Säästäkää rahojanne — ostakaa laatutavaraa — Auto-Tarvikkeen laatuvalmisteet
tuottavat joka suhteessa kunniaa nimelleen.

(§) I (?)
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Tuotteemme, jotka ovat alan ammattimiesten nykyaikaisten menettelytapojen mukaan valmistamia, saavat yhä suu
remman kysynnän Suomessa. Laajan kokemuksemme perusteella voimme täysin taata valmisteemme.



Osa pajaa. 2,500 kg ilmavasara.

Valmistamme jousia tarkkuudella ja parhaimmista raaka-aineista henkilö-, kuorma- ja linja-autoihin. Monien vuosien
kokemukset omaavilla alan ammattimiehillä on täysin selvillä, miten jouset saadaan paraiten onnistumaan ja kestämään.

Jousiterästä valmistettaessa on erikoisesti otettu huomioon seikat, jotka vuosien kokemus ja perinpohjainen kokeilu
ovat opettaneet.

Valmisteemme ovat saaneet asiakkaittemme täyden tunnustuksen.

Auto-Tarvikkeen jousilla on miellyttävä joustavuus, joka, riippumatta tie- tai &

kuormitussuhteista, tekee ajon nautinnoksi. Jousemme pystyvät
I täysin kilpailuun ulkolaisten kanssa. I
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Osa korjauspajaa. Osa korjauspajaa.

IX.un olemme sairaita kutsumme
lääkärin. Kun silmissämme on vi-
kaa, etsimme silmälääkärin. Par-
haimman joka on saatavissa. Kun
autonne on vioittunut jaolette päät-
täneet viedä sen johonkin autokor-
jaamoon, on aivan luonnollista että
annatte Auto-Tarvikkeen huolehtia
sen korjaamisesta. Olette silloin

Ensiapu-auto.

I I

& Palveluasemamme on luotettavin ja toimivin Suomessa. Sen sijaan, että h
laskisimme miten paljon korjauksia voisimme suorittaa, harkitsemme

I miten suorittaisimme korjaukset parhaiten. I
(s) I Tea)
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100 %:sesti taattu vian ehdotto-
masta korjautumisesta.

Mitä tahansa vaununne tarvitsee,
koskipa asia likasuojuksien tasoit-
tamista, kuomun korjaamista, täy-
dellistä tarkastusta ja korjausta
yhteenajon jälkeen tai maalauksen
uusimista, me toimitamme kaiken.
Ensiapu-auto on käytettävissänne
24 tuntia vuorokaudessa.



Osa levytakomoa. Osa kaasu-uuttamoa.

Oylinterivaippojen ja kansien, kampikammioiden, alumiiniosien y.m. uuttaus suoritetaan nopeasti ja asiantuntemuksella
Takaamme työmme yhtä kestäväksi, kuin mitä kappale uutenakin on.

Levytakomomme valmistaa kaikkia alan metallilevytöitä kuten autokuomuja, likasuojuksia, radiaattoreita y.m. Anta
kaa meille tilaisuus osoittaa työmme erinomainen suoritus.

(e) I 1 S)S ti
Ainoastaan paras on tp.rpeek.si hyvää. Alallamme vallit-
seva asemamme vaatii jokaisen työmme ennen osastoiltamme

lähtöään läpikäymään ankaran arvostelun.
(G) I I (Bj
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Osa akkumulaattoriosastoa. Akkumulaattorit varautumassa.

EXIDE-ASEMA

& a
Palveluksemme poistaa kaikki akkumulaattorihuolenne. Anta-

malla Exide-asemamme varata akkumulaattorinne, voitte
luottaa sen varmaan toimintaan.
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IVI eillä on akkumulaattorien myynti- ja palveluasema. Jokainen akkumulaattori saa ennen myyntiä kestää ankaran
kokeilun. Tuloksena tästä on ollut se, että akkumulaattorimme ovat saaneet tunnustuksen luotettavaisuudestaan. Ne
toimivat pettämättä, katsomatta siihen missä ja minkälaisissa olosuhteissa niitä käytetään.

Palveluasemamme henkilökunta antaa ilmaiseksi kaikkia teknillis-luontoisia akkumulaattorien hoitoa, säilytystä ja
varaamista koskevia tietoja.



>

Osa kumikorjaamoa.

Säästetyt markat ovat ansaittuja markkoja. Säästäminen on
lyhin ja helpoin tie ansaitsemiseen. Käyttämällä meidän ensi-

arvoista palvelustamme tulette sen huomaamaan.
(.*; I (g)
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J\.äytämme uudenaikaista vulkanisoimismenetelmää vanhojen, kuluneiden ja hyljättyjen autorenkaiden korjaamiseen, uusi-
miseen jakunnostamiseen. Korjatuilla ja uusituilla renkailla voitte vielä ajaa 40,000 —50,000 kilometriä tai enemmän. Omaten
laajan kokemuksen kumikorjaajina, voimme täysin taata korjauksemme niin raaka-aineisiin kuin työn laatuunkin nähden.



Osa alahallia Osa alahallia

/Autohallimme ja palveluasemam-
me eivät ole koskaan suljettuina.
Ne ovat avoinna 24 tuntia vuoro-
kaudessa, seitsemän päivääviikossa.
Käykää luonamme milloin tahansa.

Autoja säilytämme aikarajoituk-
sitta. Eri taksat kesä- ja talvikau-

Osa myytävien vaunujen hallia

(||
—

' ®)

I Auto-Tarvikkeen asiakkaat ovat onnellisia. He nukkuvat yönsä rauhal- r
lisesti ja matkustavat lauantaisin perheineen nviikon loppua" viettämään.

J Todella onnellisia — uskallamme väittää! I
<sl II)
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sinä. Päivä-parkeeraus. Autonne
pestään ja voidellaan perusteelli-
sesti.

Autohallimme ja palveluasemam-
me ovat todella 100%:sesti varus-
tetut tarjoamaan korkeinta laatua
ja palvelusta maan asiakaspiirille.



txuiskumaalaus on käytännöllisessä suhteessa erittäin suositeltavaa kaikenlaiseen maalaustyöhön, jossa aikaisemmin on
käytetty sivellin- tai kastamismenetelmää. Maalari voi ruiskumaalauksen avulla suorittaa työn ainakin neljä kertaa
nopeammin kuin käyttämällä sivellintä. Ruiskumaalauksessa säästetään väriä, sen tasaisen jakautumisen vuoksi maalatta-
van esineen pinnalla. Sitäpaitsi tulee työ tehtyä paremmin ja kestävämmin eikä epätasaisuuksia voi syntyä.

1 Ruiskumaalaamomme pystyy suorittamaan maalauksia lakka-, pyroxylin- ja emaljiväreillä, ■
lakoilla sekä vernissoilla. Takaamme, että ruiskumaalaamomme joka suhteessa

\ tekee vaunustanne uuden näköisen. Maalauksen kestävyys on varma. !.
eli 1 m
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»

■ Nykypäivien menestyvän autoliikkeen on pystyttävä tarjoamaan ■
ainutlaatuisia tarvikkeita ja ainutlaatuista palvelusta.

.! Auto-Tarvike tarjoaa molempia. !
%I. ! a
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V oidaksemme entistäkin paremmin palvella asiakkaitamme, olemme kaupungissamme avanneet sivuliikkeen, jossa samoin
kuin pääliikkeessäkin myydään ensiluokkaisia autotarvikkeita ja varaosia.

Olemme huolehtineet asiakkaittemme mukavuudesta siinäkin suhteessa, että sivuliikkeemme palveluasema ottaa vas-
taan korjattavia autorenkaita ja varattavia akkumulaattoreita sekä asettaa paikoilleen määrättyjä varaosia j.n.e., suorittaen
työt nopeasti ja asiantuntemuksella.

Ottaen huomioon sivuliikkeemme edullisen aseman Tampereen vilkasliikenteisimmän kadun varrella, nopean ja asial-
lisen toimituksen sekä ystävällisen kohtelun, rohkenemme sulkea liikkeemme autoilevan yleisön suosioon.



Uusi bensiniasema rakenteilla.

LJusi Rekord-bensiniasemamme on keski-Suomen suurin ja täydellisin.
Kaikkien uudenaikaisten laitteittensa vuoksi tarjoaa se Teille parasta laatua ja palvelusta.
Autonne moottori toimii erinomaisesti ja pysyy kauemmin puhtaana, jos käytätte Rekord-bensiniä.
Rekord-bensinin ominaispaino on alhainen. Se on ehdottomasti puhdasta ja happovapaata ja aina samaa luotetta

vaa laatua.
Senvuoksi kaasuuntuu se hyvin viimeiseen pisaraan
Saadaksenne Rekordia pyytäkää Rekordia.
Meiltä saatte ehdottomasti oikeata Rekordia.

Meitä onnitellaan! Asiakkaamme ovat iloisia huoma-
tessaan että huolehdimme heidän parhaastaan.

k , *
(s I ! 9J
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Luentohuone. Oppilaita autokorjaamossa

/Ajanmukainen autokoulumme on Suomen suurin ja täydellisin alallaan.

(§) | j ($S
* Useat henkilöistä, jotka ovat käyneet Auto-Tarvikkeen koulun, ovat nyt johtavissa toimissa tai omistavat *

oman liikkeen. He ymmärsivät tarvitsevansa hyvän opetuksen kyetäkseen hyvin ansaitsemaan. He käsitti-
vät, että menestyksen salaisuus on siinä, miten työ suoritetaan. Jollette Te ansaitse Smk 120,000— 200,000

_ vuodessa, ei syy ole vajavaisten lahjojen, vaan puutteellisen taidon.
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Puutteellinen teknillinen sivistys tai kokemus ei estä Teitä pääsemästä Auto-Tarvikkeen kouluun. Työskentelette työ-
aseilla — ei kirjoilla. Jokainen oppilas nauttii henkilökohtaista opetusta. Ette joudu jättämään mitään asiaa, ennenkuin
se on täysin selvitetty ja olette siitä saaneet perinpohjaiset tiedot. Auto-Tarvikkeen koulussa ette joudu hätiköimään.

Auto-Tarvikkeen korjaamot ovat ainutlaatuisen täydellisiä. Kaikki tärkeimmät autokorjaus- ja hallitoiminnat ovat
eristetyt omille osastoilleen.

Ohjelmalehtisessämme, jonka lähetämme Teille ilmaiseksi sitä pyytäessänne, teemme lähemmin selkoa kaikesta yllä-
olevasta. Siinä esitetään myös koulumme opinto-ohjelma kaikkine yksityiskohtineen, aineet, opetus, aika y.m. Pyytäkää
ohjelma jo tänään. Se neuvoo Teille menestyksen tien.



Yllä: Osa varaosien ja tarvikkeiden keskus-
varastoa.

Vieressä: Kartta, josta käy selville O.Y.
Auto-Tarvike A.B:n toimitalon sijoituspaikka
Tampereella.

(s)l— IS)
II

Kaikki tiet johtavat
O.Y. Auto-Tarvike A.B.n

autotaloon.
(|)| le)

19



Käyttämällä vaunussanne

PUSKUREITA
säästytte ylimääräisiltä

kustannuksilta

Laatuvalmisteitamme
AUTOJA

varten

Kardaani-, tasaus-, jakopään-, ja vaihdelaatikon-

HAMMASPYÖRÄMME
ovat tunnustetut kestävimmiksi

I lIIIMIIIIIMIIIIIIIII.IIIIIIiMIIIMIIIIIIIMII11111

PYYTÄKÄÄ
TARJOUKSIA

\uto-Tarvikkeen tavarat ovat halpahintaisia — laatunäkökannalta.
Voitte kyllä maksaa suuremman hinnan, mutta

ette ostaa parempia tavaroita.

111111111111l

Tampereella 1929. Tampereen Kir|apalno-Osakeyhtis.

Akselit, Männät,
Männäntapit, Vent-
tiilit, Laakerit, Jääh-
dyttäjät y.m. Auto-

Joustavilla

JOUSILLA
varustetuissa autoissa

matkustavat ihmiset mieluiten

varaosat ja
-varusteet

ovat täysin ulkolaisten veroisia


