
lana vuonna—»
Liikkukaa ulkona
luonnossa—
ajelkaa

KOMEASTI JA HAUSKASTI



Kaksiomuen Sedän-Kauneuden jahienouden ilmestys
Nähdessänne tämän hienon ja erikoisen mallin ette voisi kuvitellakaan sitä
halpahintaiseksi autoksi. Sen piirteet ja mittasuhteet, koko sen arvokas leima
ilmaisee hyvää laatua, joka kuuluu yksinomaan kallishintaisille loisto*
autoille. Sisustus täyttää yllinkyllin hienon ulkoasun synnyttämät odotukset
pehmeällä mukavuudellaan, erikoisuudellaan ja monilla hemmottelevilla

varusteillaan. Tiiviit kristallikirkkaat ikkunat luovat kotoisen mukavuuden
ja suojaavat kaikilta säiltä. Laskemalla ikkunat alas voitte kesällä ajaessanne
nauttia kaikista avoimen auton eduista. Avarista, aistikkaista ovista pääsee
hyvin takaosaan häiritsemättä edessä istuvia. Mikään muu auto ei anna
tällä hinnalla sellaista kaikinpuolista tyydytystä kuin Chevrolet Coach.

Koska Chevrolet on General Motorsin tuote, voitte
ostaa haluamanne mallin General Motoisin edullisilla

vähittäismaksuehdoilla.

Coach 38J85.- Smk.



KuDä laata
jokamerkitsee

.Suurempaa
nautintoa
Chevroletin historian
KAUNEIMMASSA
CHEVROLETISSA

äyttäkää hyväksenne tänä keväänä tarjolla olevaa ti*
laisuutta terveelliseen huvitteluun — olette sen velkaa
itsellenne sekä perheellenne. Talvi lyhyine päivineen
ja rasittavine ponnisteluineen on ohi. Nyt on aika
virkistyä, pyrkiä maalle, meren tahi järvienrannalle.
Voitte nauttia kaikista ulkoilman iloista vapaahetkiä
nänne hämmästyttävän pienillä kustannuksilla, jollain

K
uusistakauneista Chevrolet?malleista. — Kun Te perheinenne kuljette
kohti uusia maisemia ja uusia iloja Chevroletissanne, hämmästytte niin
halvalla ostamanne auton erinomasisuutta. Jos olette ennen ajaneet
ainoastaan keveillä autoilla, huomaatte uuden autonne toiminnan
joka suhteessa ylittävän entiset kokemuksenne. Jos olette ajaneet ras*

kaita, kalliita autoja, joudutte ihmettelemään ajamisen helppoutta
ja ylellistä mukavuutta autossa, joka maksaa vain niin vähän.

Nykyään monet sellaisetkin antavat etusijan Chevvo=
letille, jotka pystyisivät ostamaan miltei minkä auton
tahansa. Jos samalla omistajalla on suuri, raskas, kallis

auto sekä Chevrolet, huomaatte Chevroletin päässeen
päivittäiseen käytäntöön, sillä sen helppohoitoisuus, sääs=
teliäisyys ja siroussuorastaan houkuttelee ajamaan sillä.

Se hienostunut leima, joka ympäröi Teitä ja seuralaisianne autossa,
tulee hämmästyttämään ja miellyttämään Teitä — antamaan Teille yhä
uutta tyydytystä. Pehmytjousiset patjat ovat täysin mukavat pitkillä*
km matkoilla; ajellessane ristiin rastiin erilaisilla teillä eivät kolaukset pääse häiritsemään
mukavaa asentoanne. Painaessanne kaasua syntyy voima, jokakiidättää Teitä kuusikym?
m entä, seitsemänkymmentä, jopa kahdeksankymmentäkin kilometriä tunnissa tasaiselle,
levollisella vauhdilla. Mikään muu auto ei tähän hintaan anna Chevroletin värinätöntä
nopeutta.

sormella; Puoliksi lukitseva ohjauslaite estää tien kolaukset tuntumasta siihen. Jokainen
laite on asetettu juuri siihen, mihin itse olisitte sen asettaneet niin ettei ajelu tuota vähin-
täkään vaikeutta.

Jyrkissä nousuissa huomaatte yhtä mittaa sivuuttavannevoimakkaampia, kalliimpia autoja,
ilman että oivallinen Chevrolet?moottorinne yhtään tuntuu rasittuneelta. Voitte taas lipua
aivan hiljaa kiemurtelevia kujia alas meren tahi järven rantaan.

Ja ajattepa missä tahansa — huonoilla, mäkisillä teillä tahi tiheimmässä tungoksessa — aina
huomaatte Chevroletinne helppohoitoisimmaksi autoksi, minkä koskaan olette tavannut.
Jokainen polkimen painallus tahi vivun siirto vaikuttaa silmänräpäyksessä; ajaminen ei
koskaan vaadi vähintäkään ponnistusta. Vaihtaminen on vain hyvin harvoin tarpeen ja
silloin se sujuu helposti, tasaisesti ja äänettömästi. Ohjauspyöräänne voisi hoitaa yhdellä

Tällaisessa autossa, joka on niin oivallinen kaikilta yksityiskohdiltaan ja niin täydellinen
varusteiltaan, ettäkilometrit siinäkäyvät kasvaessaan yhä miellyttävämmiksi, voitte nauttia
ulkoilman eduista täydellisemmin ja tyydyttävämmin kuin koskaan ennen. Lisäksi tulee
vilpitön ylpeytenne autonne hienoudesta — sen pitkästä, matalasta solakkuudesta, aistik?
kaista ääriviivoista ja yksilöllisestä värityksestä. Chevrolet on niin kaukana tavallisesta
halpahintaisen auton käsitteestä kuin se suinkin voi olla; sen kauneus tuo pikemmin mie-
leen kallisarvoisen tilatun auton tanakan komeuden.

NELIOVINEN SEDÄN
Harvinaisen arvokas, siro ja sulava malli, lakkaus kaunista Ducoa

muodikkaine koristejuovineen. Neljästä avarasta ovesta pääsee
helnnsti vaunun viidelle istuimelle.

Vain Chevrolet pystyy tarjoamaan noin oivallisen teknillisen etevyyden, noin suuren
mukavuuden ja kauneuden tähän halpaan hintaan. Vain Chevroletissa voitte tyydyttää
hienostuneemman maun vaatimuksia autoiluun nähden tarvitsematta maksaa siitä paljoa-
kaan enemmän.

ROADSTER
lukava, puhdasrotuinen kahden hengen auto yli koko sivun ulottw
inc juoksulinjoineen. Syvään tilavaan takasäiliöön mahtuu runsaast

matkatavaroita. Sivukappaleet avautuvat samalla kuin ovet.

KAKSIOVINEN SEDÄN
Tässä mallissa yhtyy ihmeen sopusuhtaisesti erikoinen kauneus ja
mukava tilavuus. Tämä on hintaansa verrattuna edullisin saatavissa

oleva katettu auto.

MATKAILUVAUNU
Pitkät, matalat sirot piirteet karakterisoivat tämän sievän viiden hengen

matkailuvaunun. Huolellisesti valmistetut sivukappaleet avautuvat
ovien kera. Maailm.m hienoin halpahintainen matkailuvaunu.

URHEILU-KVPEE
Häikäisevän soma kahden hengen malli, jonkapiirteet ovat tyypillisiä

kallishintaiselle autolle. Sisustus oikeata nahkaa, varusteet ja
lisälaitteet hemmottelevan täydelliset.

LANDOO
Erinomaisen kaunis uusi landoo, jossa on mukava istuintila viidelle.
Sisustus on hyvin kestävää plyyshiä ja kori varusteiltaan kerrassaan

täydellinen.



Jana vuonna—liikkukaa enemmän ulkona-naut-
tikaa luonnosta jaelämästä-ajakaa mukavasti ja

KAUNEIMMALLA CHEVROLEULLA

illoinkaan ei maaseutu vaikuta
Mlj niin kauniilta ja houkuttelevalta

j kuin katsellessanne sitä muka=
vasti hienosta autosta. Nautitte

vielä enemmän siksi, että pääsette sinne
nopeasti, helposti ja miellyttävästi, väsy=
matta matkalla; koska voitte kiitää paikasta
toiseen, miten kulloinkin johtuu mieleenne;
koska avoimen taipaleen tuottamaan nau=
tintoon vaistomaisesti sekottuu autonne he=
vättämä ylpeä tyytyväisyys. Te tunnette
välittömästi sen nopeuden ja pursuilevan
voiman • herkuttelette sen ihmeellisillä omi-
naisuuksilla kiitäessänne äänettömästi ja
vaivattomasti kevään tuoreslehväisiä kujia.
Tulkaa siis sinne, missä ilma on raikas ja
puhdas, missä vedet ovat viileät ja kirkkaat.
Siellä on lintujen laulua ja mehiläisten suri=
naa. Taivas on sininen ja houkutteleva
Voittejokapäivä nauttia maaseudun suloista
ja ulkoilman terveestä huvista. Chevrolet vie
Teidät sinne mukavasti, nopeasti javarmasti
sekä hämmästyttävän pienillä kustannuh
silla. Voitte ajaa upeasti jahauskasti, nauttien
mielessänne autonne kauneudesta, jokavetää
vertoja monin kerroin kalliimmille autoille.




