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Kontrakt
f

Emellan

~

adress

och

har i dag följande avtal ingdtts:
i. Jag

förbinder mig härmed att frän den
tjänst för att sälja av

inträda i

tillsaluhållna Ford Motor Company A. B:s artiklar och är jag under denna tid

och utbjuda av annan

firma förda

varor,

292

förhindrad

ifall

att sälja

icke lämnar mig

särskilt tillstånd därtill.
2.

Förutom detta kontrakt förbinder jag mig att iakttaga den mig lämnade agentinstruktionen även-

som alla mig framdeles givna bestämmelser och att i allo uppträda så att den av mig representerade

affä-

rens rykte genom mitt förvällande icke kommer att lida.

3. Såsom lön

för

mitt arbete erhåller jag av
ävensom en provision av

en månadsavlöning stor Fmk.

och

%

%

på automobiler och traktorer

på reservdelar, från vilken provision min fasta lön frånräknas och iakttages att min avlöning

i ingen händelse

får

överstiga av Ford Motor Company A. B. i detta avseende lämnade bestämmelser.

Provisionen beräknas på det auktoriserade detaljpriset på varje Ford automobil, lastbil, chassis eller
Fordson traktor ävensom Lincoln automobil eller chassis.
Skriftlig order bör av köparen upptagas vid försäljning av Ford Motor Company A. B:s artiklar-

förutom reservdelar och bör härvid förbehåll

göras för

huvudfirman

att

godkänna eller refusera ordern.

4. Provisionen utbetalas så snart undertecknad
inlämnade ordern och därvid stipulerad inbetalningsskyldighet från köparen fullgjorts.

godkänt den

Rabatter av vad slag det vara må få icke lämnas åt köparena och får agent icke häller helt eller delvis avstå från sin provision.

5. Skulle undertecknad

utan undertecknad

firmas godkännande

försälja andra firmors varor, förverkas detta kontrakt, om undertecknad firma så önskar.

6. Detta kontrakt gäller med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid.

7. Tvistigheter i anledning av detta avtal avgöras slutgiltigt av skiljomannadomstol, vartill vardera parten

utser

fordran icke hava

sin ledamot och dessa gemensamt ordförande. Skulle endera parten 7 dagar

efter

upp-

utsett sin medlem av domstolen eller kunna medlemmarna icke förena sig om val av

ordförande, utses denne eller medlemmen av Centralhandelskammaren.
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Bevittna:

den

IQ2.

