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EjDER VAGN har före leveransen blivit om-
sorgsfullt genomgången och avsynad av oss. Dess
prestationsförmåga och driftsekonomi är i hög grad
beroende av den skötsel den får, särskilt under de
första månaderna den är i bruk. Genom att ägna
systematisk uppmärksamhet åt smör jning,inspektion
och mekaniska justeringar försäkrar Ni Eder om
största möjliga tillfredsställelse av Eder nya Ford-
vagn.

Smörjning, inspektion och justeringar.
Varje köpare av en ny Fordvagn är berättigad att

utan kostnad få sin vagn smord, inspekterad och
justerad efter de första 600 och 1500 km. Dessa
båda inspektioner innefatta:
1. Smörjning av chassiet enligt smörjningsschemat i in-

struktionsboken samt byte av olja i motorn (oljan debi-
teras).

2. Inspektion av styrinrättningen, belysning, signalhorn,
vindrutetorkare, batteri, batteriförbindningar, slangför-
bindningar och vattenpumpen samt vagprov.

3. Justeringar. Tilldragning av cylinderlocksmuttrar, jus-
tering av förgasare, justering av generatorns laddning
i enlighet med Edert behov, undersökning av tandningen
och justering, om så erfordras, justering av framhjulens
inåtställning, undersökning av framhjulslagren och juste-
ring om nödvändigt, justering av fläktrem, justering av
bromsar om nödvändig, justering av kopplingspedal och
pumpning av samtliga ringar till rekommenderat tryck.

Resor. För den händelseNi befinnerErder på en
längre resa vid den tidpunkt, då någon av de båda
fria inspektionerna skall utföras, är vilken auktori-
serad Fordförsäljare som helst beredd att verkställa
arbetet. Ni får då till den försäljare som utför ar-

betet, betala Fmk 75: — för endera av dessa inspek-
tioner exklusive motorolja mot erhållande av kvitte-
rad räkning. Vid uppvisande av denna räkning
betalar undertecknad försäljare kostnaderna för
inspektionen med ovannämnda belopp.

Smörjningar.
Utan annan kostnad än för motorolja kommer

undertecknad försäljare att tio gånger smörja vagnen
d. v. s. efter varje 1500 km eller varje månad, vilket
som inträffar först. Dessa smörjningar innefatta:
1. Ombyte av motorolja (extra för olja).
2. Smörjning vid samtliga smörj koppar.
3. Smörjning av huvhållare och -gångjärn.
4. Påfyllning av olja i styrinrättning, växellåda och bak-

axel (extra kostnad för olja).
5. Smörjning med vaselin å fördelarkammen.

6. Pumpning av ringarna till rekommenderat tryck.

Dessa 10 smörjningar innefatta ej smörjning som
enligt smörjschemat i instruktionsboken skall ut-

föras endast två gånger om året. Smörjning av
framhjulslagren, sprutning av fjädrarna, påfyllning
av vätska i stötdämparna och ombyte av olja i växel-
låda och bakaxel utföras endast på Eder order och
till extra kostnad.

Undersökning. I samband med ovanstående
smörjningar eller närhelst Ni så önskar äro vi be-
redda att undersöka vagnen utan kostnad, förutsatt
att inga delar behöva avmonteras. Reparationer
eller utbyten av delar, som vid dylika undersök-

ningar kunna visa sig nödvändiga eller önskvärda,
utföras till gängse, av Ford Motor Company of Fin-
landO/Vfastställda standardpriser efter förut inhäm-
tat medgivande. Systematisk och regelbunden sköt-
sel av Eder vagn enligt ovanstående kan förebygga
många fel, som eljest snart skulle uppträda. Vi råda
Eder i eget intresse att draga fördel av den service
vi erbjuda Eder. Följande undersökning utföra vi
vid var och en av ovanstående smörjningar.
1. Kontrollering av kopplingspedalens spelrum.
2. Kontrollering av bromspedalen.
3. Provning av framhjulen, undersökning om bromsarna

släpa samt kontrollering av spelrum i lager och spindel-
bussningar.

4. Undersökning av alla lampor.

Reservdelar.
Vi önska till sist framhålla vikten av att, ifall

utbyte av delar behöva göras å Eder vagn, Ni
alltid försäkrar Eder om att endast äkta Ford re-
servdelar komma till användning. Vi föra endast
äkta Ford reservdelar.

(Försäljarens underskrift)
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Undertecknad har inköpt en Ford }Personva gn ( me£ ovanstående motornummer.f [lastvagn \

Försäljarens namn och adress:

Moiornummer

Leveransdag :

Äger förut Ford personvagnar lastvagnar.

Ägarens namnteckning

Fullständigt namn

Yrke eller titel

Postadress

OBS. Garantien gäller ej förrän detta formulär i sin helhet, vederbörligen ifyllt, in*
sänts till Ford Motor Company of Finland O/V Helsingfors, för registrering.
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FABRIKENS GARANTI
Ford Motor Company of Finland Oy. i Helsingfors, här nedan kallat

»bolaget», levererar sina produkter med följande uttryckliga garanti,
vilken träder i stället för varje garantiförbindelse, som eljest skulle
följa av föreskrifter i allmän lag eller laga stadga.

Därest fel yppas hos någon del av bolagets produkter och därest
den såsom felaktig ansedda delen fraktfritt insändes till bolaget inom
sex månader efter leveransen till köparen, förbinder sig bolaget att
undersöka delen och, därest något av bristfälligt material eller arbete
förorsakat fel konstateras, att reparera den felaktiga delen eller gratis
ersätta densamma mcd en ny. Garantin är begränsad till leverans
fritt vid bolagets lokal 1 Helsingfors av sådan ny eller reparerad del.
Då utbyte eller reparation av någon del, som av bolaget sedermera
erkännes såsom bristfällig, inom sex månader efter leveransen till
köparen av denne påfordras hos en auktoriserad Ford-försäljare, ut-
föres arbetet mcd avmonteringen och återinsättningen utan kostnad
för köparen, och skall därvid försäljaren, icke bolaget, hållas ansvarig
lör arbetets riktiga utförande.

Bolaget ikläder sig ingen garanti utöver vad här stipuleras men för-
väntar, att köparen noga undersöker bolagets produkter före köpet.
Personer, som handla mcd bolagets produkter, aro icke i något av-
seende bolagets ombud eller representanter och sakna rätt och be-
myndigande att å bolagets vägnar eller mcd verkan mot bolaget göra
några som helst utfästelser eller ingå några som helst förbindelser,

Garantin omfattar allenast nya personvagnar, lastvagnar, chassier,
delar därav samt reservdelar av bolagets tillverkning. Garantin om-
fattar däremot icke gummiringar, hastighetsmätare, elektrisk utrust-
ning eller andra utrustningsdetaljer, (inklusive vagnmakeriarbete), som
aro av främmande tillverkning, ehuru de levererats av bolaget; sådana
utrustningsdetaljer täckas av respektive fabrikanters egen garanti, där
sådan lämnats. Garantin omfattar ej heller bolagets produkter, somaro köpta i andra hand.

Bolagets ansvarsskyldighet sträcker sig icke utöver vad som i denna
garanti stipuleras och omfattar sålunda icke personskada eller annan
direkt eller indirekt skada, som kan uppstå såsom en följd av brist-
fällighet hos någon av de av bolaget eller dess försäljare levererade
produkterna. Denna garanti gäller icke fel, som förorsakats genom
motortävlingar, av slitage eller missbruk eller vanskötsel, ej heller
fel å någon produkt, som blivit ändrad utanför bolagets verkstäder
eller som uthyrts eller å vilken igenkänningsnummer eller märken
blivit ändrade eller borttagna.

Denna garanti kan ej göras gällande med mindre köparen noga läkt-
tager följande bestämmelser: a) Köparen skall vid köpets avslutande
personligen ifylla och underteckna ett av bolaget genom försäljaren
tillhandahållet formulär och därå anteckna namn, adress, leveransdag,
vagnens motornummer samt försäljarens namn och adress, vilket for-
mulär därefter av försäljaren insändes till bolaget, varefter köparen
erhåller ett av bolaget underskrivet exemplar av denna garanti, vilken
i händelse av reklamation skall av köparen uppvisas. Garantin må
icke utan bolagets skriftliga medgivande överlåtas på annan person. —

b) Köparen skall genom auktoriserad försäljares förmedling till bola-
get insända sådan del, som anses felaktig, omedelbart sedan det på-
stådda felet yppats. Frakten skall av köparen förutbetalas och delen
omsorgsfullt förpackas och tydligt märkas mcd köparens fullständiga
namn och adress samt motor- och chassinummer å den vagn, från
vilken delen härrör. — c) Köparen skall samtidigt med avsändandet
av reklamerad del till bolaget insända en detaljerad beskrivning över
det påstådda felet mcd angivande av grunden för reklamationen. —

d) Bolagets beslut i fråga om alla reklamationer är slutligt avgörande,
och köparen samtycker till att godtaga detta beslut. För undersök-
ning insänd del kan efter verkställd besiktning omedelbart nedskrotas,
därest köparen icke gjort särskild framställning om att återfå delen
i händelse av utebliven ersättning.

Härmed intygas, alt automobil m. motorn:r
denna dag blivit hos oss inregistrerad såsom tillhörande

adress
och gäller för densamma ovanstående garanti.

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/V
Helsingfors d. / 193

Direktör
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