
Kauppasopimus
Allekirjoittaneiden kesken on tänään tehty seuraava kauppasopimus:

Osakeyhtiö MercantileMta, Hannes PostFin välityksellä, Viipuri Repolankatu 15

olen minä allekirjoittanut ostanut seuraava autorenkaa :

Suomen markan ( ) hinnasta.

Omistusoikeuden ei katsota ostajalle siirtyneeksi ennenkuin koko kauppasumma tai sitä

vastaava tunnuste on kokonaan suoritettu ja lunastettu, ollen Osakeyhtiö Mercantile^la

oikeus ottaa renkaat pois, jos maksu tapahtuu epäsäännöllisesti tai jos tunnustaja jättää vek

selin lunastamatta; josta seuraa:

a) että jos ostaja kuolee tai joutuu vararikkoon ennenkuin renkaat ovat täysin maksetut

tai vekseli kokonaan suoritettu, renkaat eivät kuuluu ostajan kuolinpesään tai konkurssipesään,

vaan ovat ne oleva Osakeyhtiö omat ja siihen mennessä mahdollisesti suo-

ritetut erät pidettävä renkaista suoritettuna vuokrana, sekä

b) että ostajalla ei ole oikeutta toiselle henkilölle vuokrata, lainata, pantata tai myydä
autorenkaita ennenkuin edellämainittu summa on täysin maksettu tai sitä vastaava tunnuste

on kokonaan lunastettu.

Edelläolevaan sopimukseen olemme täysin tyytyväiset ja sitoudumme sitä noudattaman

, kuun p:nä 19

OSAKEYHTIÖ MERCANTILE
k:tta

Hyväksytään:

Nimikirjoitukset oikeaksi todistavat
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