
CHRYSLER-PLYMOUTH
CHRYSLER-ROYAL
CHRYSLER-MPERIAL
CHRYSLER-CUSTOM IMPERIAL
FARGO

Tämä edustaja on

7-hengen Chrysler Royal Sedan.

vain haluavat.
Toisin sanoen: Chrysler, Plymouth

ja Fargo omistajilla on nyt oma liik-
keensä, jonka puoleen kääntyä, tar-
vitsevat he autoihinsa mitä tahansa.

Heidän ei enään tarvitse juosta
joka liikkeessä tiedustelemassa saako
sitä tai tätä ja usein maksaa suotta
koroitettuja hintoja ja mikä pahinta,
saada usein sopimattomia osia ja huo

i nontaa siten vaunuansa.
7-hengen Chrysler-Plymouth de Luxe Touring Sedan.

Oy. Turun Laatuauto Ab.
Kauppiaskatu 9. Puhelin 48 01.

Kas siinä nimiä jotka ovat tunnettuja kautta koko autoilevan maail-
man jatietysti ne silloin ovat tunnettuja myöskin Varsinais-Suomessa.

Mikä sensijaan ei ehkä ole niin tun-
nettua on se, että mainituilla auto-
merkeillä nyt on Turussa uusi edus-
taja, joka samalla hoitaa suurimman
osan Turun ja Porin lääniä sekä li-
säksi Ahvenanmaan.

OY. TURUN LAATUAUTO AB.
Mikä ehkä myöskin on ollut tähän asti vähemmän tunnettua on se, että tämä liike ei ole vain autojen

myyjä ja edustaja kuten usein valitettavasti on tapana, vaan se myöskin huoltaa näitä autoja. Esimer-
kiksi pitämällä varastossa niihin kuuluvia alkuperäisiä varaosia ja kaikenlaisia tarvikkeita, antamalla
tietoja autojen hoitoa silmälläpitäen ja toimittaen kaikkea muuta autoalaan kuuluvaa, mitä asiakkaat

He saavat nyt "omasta liikkeestä" kaikkea: alku-
peräisiä varaosia, tarvikkeita, renkaita, kiilloitus- ja
puhdistusaineita, säämysköitä, jarruhihnoja, valaisi-
mia y.m. y.m.

Ottakaa siis tavaksenne tehdä ostoksenne ja tie-
dustelunne "omasta liikkeestä". Mitä enemmän alatte
käyttää sitä, sitä paremmin ja nopeammin se voi pal-
vella Teitä ja täyttää toivomuksenne.
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Pikatoimisto Nopea Oy:n uljasta FARGO rivistöä (28 kpl.).
Liike on tämän vuoden toimitukseen tilannut lisää 15 kpl.

Fargo kuorma-autoja (= yht. 43 kpl.).

V

SKODA PIKKUVAUNU

Ajatellessanne hankkia itsellenne hyvän
n.s. pikkuvaunun, on syytä tutustua tähän
uusimpaan vaunuedustufcseemme.

Kuva liikkeestämme kadultapäin.

km). Meillä on tuulettajan hihnoja runsas valikoima,
on massa- ja kudosjarruhihnoja kaikkia käypiä ko-
koja, on putkenosia kaikkiin autoihin, jotka lisäksi
sopivat mihin moottoriin tahansa.

Skoda 1100 Tudor Sedan.

Lisäksi toimitamme nopeasti ja kohtuuhintoihin
kaikenlaisia varaosia ja tarvikkeita kaikkiin auto-
merkkeihin, kuten esimerkiksi akseleita, erilaisia
hammaspyöriä, kytkinpintoja ja -napoja, pultteja ja
holkkeja, mäntiä, -tappia, -renkaita, johtoja ja kaa-
peleita, niveliä, moottorin osia y.m. y.m.

Olemme toisin sanoen, Chrysler myyntimme ja
huoltomme lisäksi, ryhtyneet pitämään varaosa- ja
tarvikekauppaa, josta kaikille autonomistajille tulee
olemaan iloa ja hyötyä. Sisäkuva liikkeestämme.

Kuten vieressä olevasta kuvastakin voi
päästä käsitykseen, ovat FARGO kuorma-
autot tulleet yhä suosituimmiksi, CHRYS-
LER'in henkilöautoista puhumattakaan,
varsinkin suurkuluttajani keskuudessa.
Yhä useammat, tuloja ja menoja tarkoin
seuraavat kuorma-autoilijat ja -autojen
omistajat, ovat tulleet huomaamaan, että
se auto ei tule halvimmaksi, joka on halvin
ostaessa.

Fargo autojen koeteltu laatu, voima, kes-
tävyys, taloudellisuus ja hyvät ajo-ominai-
suudet on saavuttanut ostajain jakamatto-
man suosion, ja tehnyt heistä vakinaisia
Fargo asiakkaita huolimatta siitä, että se
ostaessa onkin kalliimpi muita, sillä sen
ajokilometrit tulevat sittenkin halvem-
miksi.

C/lemme havainneet,
että Turussa ja sen ympäristössä on paljon erimerk-
kisiä, vanhemman mallisia, autoja, jotka ovat vielä
ajokuntoisia, mutta joihinon ollut melko vaikea, jopa
usein mahdotontakin (asiakkaitten kertoman mu-
kaan), saada varaosia Turussa.

Tehdäksemme palveluksen niille autonomistajille,
joilla on sellaisia autoja, joilla ei ole osa- ja tarvike-
varastoja Turussa, olemme varastoineet joitakin tär-
keimpiä osasarjoja erimerkkisiin autoihin. Meillä on
virranjakajan kansia, -kärkiä, -pyörtimiä ja -konden-
saattoreita, releitä, katkaisijoita ja sytytyspuolia mil-
tei kaikkiin amerikkalaisiin autoihin (vanhempiin-



"SOM C O "

virranjakaja- ja sähköosia
miltei kaikkiin amerikka-
laisiin automerkkeihin
(vanhempiinkin). Laadul-
taan ovat ne kaikkialla
tunnustettuja ja havaittu
käytössä hyvin kestäviksi.

Viereen kuvatussa hyllyssä
on m.m.:

38 eri lajia kärkiä ja vasa-
roita

19 „ „ pyörtimiä
15 „ „ virranjakajan

kansia
10 „ „ sytytyspuolia
25 „ „ hiiliä
10 „ „ käynn.polkimia
5 „ ~ releitä

RENKAITA
Kuten tunnettua, varustetaan CHRYSLEFTin

autot kaikkialla maailmassa sataprosenttisesti
GOODYEAR-renkailla. Tällöin on luonnollista,
että meillä myös on Goodyear'in edustus.

Laatua meidän lienee turhaa ylistää tässä yh-
teydessä sillä onhan tunnettua, että Goodyear
ei turhan takia ole maailman suurin rengas-
tehdas ja maailman enimmin myyty ja suosi-
tuin rengasmerkki.

Pidämme varastossa runsaan valikoiman eri
suuruuksia sekä henkilö- että kuorma-autoihin.
Lisäksi toimitamme nopeasti harvinaisimpia-
kin kokoja samoinkuin Goodyear'in kuuluisia
"LIFEGUARD" (henkivartija) sisärenkaita,
jotka ovat ehdottoman välttämättömät kaikille
kovaa ajaville autoilijoille.

Paraskin rengas
voi odottamatta

räjähtää.

Sisärengaskin ta-
vallisesti räjähtää
ja vaunu viskautuu
sivulle aiheuttaen

onnettomuuden.

Kotimaisia renkaita suosiville ilmoitamme
myyvämme myös NOKIA-renkaita.

Esittelemme seuraavassa huomattavimmat lisäartikkelimme, joita olemme varastoineet:

"WEATHERHEAD"
putkenosien lajitelma

Lajitelma on mahdollisimman täydellinen,
ehkä täydellisin Turussa. Siinä on polttoaine-
putken osia kaikkiin mahdollisiin moottoreihin.
Kaikkiaan siinä on 165 eri lajia osaa.

Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että siinä on
sähköosia melkein mihin autoon tahansa.

Henkivartija (Life-
guard) jää aina
ehjäksi ja estää

onnettomuuden.

Ainoa varma turva rengasvaarion vaaroilta.
Tulee yhtä huokeaksi kuin tavallinen sisärengas.

Tulkaa tutustumaan siihen.



MILLER ja BODYGÄRD
tuulettajan hihnoja

Tunnettuja laatutuotteita. Varastossa
useimpiin amerikkalaisiin ja europpalaisiin
automerkkeihin sopivia kokoja.

PIDENTÄKÄÄ fAUTONNE IKÄÄ
käyttämällä uusia kerrostettuja

CORDS-
MANNANRENKAITA

CORDS männänrengas aikaansaa:
pienemmän öljynkulutuksen
korkeimman puristuksen
sylinterien varman voitelun
pienemmän sylinterien kulumisen
moottorille miltei täyden tehon huolimatta
siitä, miten vanha se on.

MASSAJARRUHIHNAA
"BODYGARD" hammastettua erikoismassahihnaa.
Parasta laatua massahihnaa. Pinta molemmin puolin
hammastettu. Läpeensä samaa ainetta. Kestää hy-
vin kuumuutta. Pehmeä jarrutus. Kaikkia käypiä
kokoja varastossa.

Kunnioittaen

o TURUN A
y LAATUAUTO /b

KUDOSJARRUHIHNOJA
"COASTGARD" ja "BODYGARD" kudoshihnoja.
Kalliimpaa ja halvempaa laatua, aivan ostajan valin-
nan mukaan. Kaikkia käypiä kokoja varastossa.

Toivoen Teidän ystävällisesti luottamuksella ryhtyvän tekemään ostoksianne meiltä, lau-
summe Teidät tervetulleeksi liikkeeseemme ja sulkeutuen suosioonne merkitsemme


