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SOPIMUS tehty kuun p:nä tuhatyhdeksänsataakolmekymnientä 1

toiselta puolelta Ford Motor Company of Finland O/Y:n, Helsinki, Suomi, jota alempana nimitetään »yhtiöksi», ja toiselta puolelta 2

välillä, S
jota alempana nimitetään »myyjäksi». Koska tämä sopimus on yksi niistä monista sopimuksista, joita on tehty tai joita tehdään yhtiön ja auto- 4
kauppiaiden välillä, ja jotka sisältävät samantapaisia väliehtoja kuin seuraavassa esitetään ja koska yhtiön yritysten menestyksen oleellisena 5
ehtona on, että myyjät tarkasti noudattavat asianomaisia sopimuksiaan ja koska jokainen myyjän rikkomus niitä määräyksiä vastaan, jotka 6
sisältyvät tähän sopimukseen ja joita määräyksiä myyjän on noudatettava, aiheuttaa yhtiölle välttämättömästi huomattavia tappioita, joiden 7
suuruutta saattaa olla vaikea todeta, ovat sopimuksen tekijät sopineet, että allamainitut määrät on suoritettava täydellisenä vahingonkor vauk- H
sena siitä vahingosta, jonka kohtuullisen ja oikeudenmukaisen arvioinnin perusteella katsotaan voivan aiheutua yhtiölle rikkomuksesta jotain 9
alempana esitettyä määräystä vastaan, ja on tässä suhteessa sovittu seuraavasti: 10

(1) (a) Tämän sopimuksen voimassaoloaikana myy yhtiö henkilöautojaan, kuormavaunujaan, konealustojaan ja niiden osia (myöskin 11
malli Tja TT, sekä A, AA ja AF osia), joita seuraavassa toisinaan kutsutaan »valmisteiksi», myyjälle myytäviksi vähittäis- 12
kaupassa ja yksinomaan Suomessa asuvien henkilöiden käytettäviksi. 13

(b) Jos myyjä myy yhtiön valmisteita vientiä varten tai jollekin henkilölle Suomessa, joka joko vie maasta näitä tuotteita tai menet- 14
telee niiden kanssa siten, että ne toimitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle kolmen kalenterikuukauden kuluessa siitä, kun myyjä 15
toimitti valmisteet, on myyjän maksettava yhtiölle takaisin kaikki yhtiön tässä yhteydessä myöntämät ja suorittamat alennukset. 16

(2) (a) Myyjä ostaa ja vastaanottaa yhtiöltä vähintäin Ford henkilöautoa, kuormavaunua tai kone- 17
alustaa jakaantuen toimitus eri kuukausia kohti seuraavasti: 18

Kuormavaunuja 19
20

V-8 AB ABF Y Y AA AB AAB V-8 AB ABF Y Y AA AB AAB 2 1
Lokak. 193 " Huhtik. 193 ... 22
Marrask. » ■ i Toukok. » 23
Jouluk. » Kesäk. » 24
Tammik. 193 Heinäk. » 25
Helmik. » Elok. » 26
Maalisk. » J Syysk. » 27

Siinä tapauksessa, ettei henkilöautojen, kuormavaunujen ja konealustojen osto ja vastaanotto tapahdu yllä lähemmin esite- 28
tyllä tavalla on yhtiö oikeutettu purkamaan tämän sopimuksen ja tällaiseen purkamiseen, jonka perusteella myyjä myös me- 29
nettää tämän väliehdon (b) momentissa mainitun talletuksen, rajoittuu myyjän koko edesvastuu (vaikuttamatta tämän sopimuk- 30
sen jokaisen väliehdon yhtiölle suomiin oikeuksiin) tämän väliehdon rikkomisesta. 31

(b) Myyjä tallettaa yhtiön huostaan tämän sopimuksen tultua allekirjoitetuksi yhden tuhannen (1.000) Suomen markan suurui- 32
sen määrän vakuudeksi siitä, että hän vilpittömästi ja täydellisesti täyttää tämän sopimuksen kaikki ehdot ja määräykset. 33
Yhtiö saa käyttää koko tämän määrän tai osan siitä kaikkien maksettaviksi langenneiden laskujen tai muiden oikeutettujen saa- 34
tavien maksamiseksi, jotka ovat aiheutuneet siitä, että myyjä jättää täyttämättä jonkun tai kaikki tämän sopimuksen edellyttä- 35
mät velvoitukset. Jäännös talletetusta määrästä suoritetaan takaisin myyjälle, sittenkun tämä sopimus on lakannut olemasta 36
voimassa. Jos myyjä rikkoo tätä sopimusta vastaan on yhtiön sitä vaatiessa sanottu varaustalletus ehdottomastimenetetty yhtiölle. 37

(3) (a) Myyjä ylläpitää omaan lukuunsa ja omalla kustannuksellaan liikehuoneistoa pätevine henkilökuntineen 38
ssa huolehtiakseen yksinomaan yhtiön valmisteiden myynnistä sekä tehokkaasta huol- 39

losta ja antaakseen yleisölle tämän yhteydessä kaikkea tarpeellista palvelusta. Tällaiseen liikehuoneistoon tuleekuulua autotalli, 40
näytehuoneisto sekä asianmukaisesti varustettu puhdas korjaamo tarpeellisine varaosavarastoineen väliehto 6:n määräysten 41
mukaisesti. Myyjän on sijoitettava näkyvälle paikalle liikehuoneistonsa ulkopuolelle yhtiön määräysten mukainen ilmoitus- 42
kilpi, josta ilmenee, että hän on yhtiön valmisteiden myyjä. 43
Myyjä sitoutuu lähettämään palveluksessaan olevia henkilöitä, sikäli kuin yhtiö aika ajottain katsoo tarpeelliseksi, yhtiön jär- 44
jestämille myynti- ja huoltokursseille. 45

(b) Myyjän on tehokkaasti ilmoiteltava yhtiön tuotteita yhtiön aika ajottain myyjälle tiedoittamalla tavalla ja on myyjän tähän 46
ilmoitteluunkäyttämän summan oltava vähintäin yksi prosentti jokaisen tämän sopimuksen väliehto 2 (a):n mukaan ostetun 47
henkilöauton, kuormavaunun ja konealustan vähittäishinnasta. Myyjä ei saa muuttaa eikä tehdä lisäyksiä minkään 48
henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan rakenteeseen tai työskentelyyn. Hänen on viipymättä ja huolellisesti vas- 49
tattava kaikkiin kyselyihin eikä hän saa ilmoittaa eikä myydä yhtiön valmisteita siten, että siitä aiheutuisi yhtiölle tai 50
jollekin yhtiön valtuutetulle myyjälle vahinkoa tai tappiota ja on hänen heti saatuaan yhtiöltä tiedon peruutettava sellaiset 51
ilmoitukset, joita vastaan yhtiöllä on muistuttamista; myyjän ei myöskään ole uudistettava eikä missään muodossa julkaistava 52
sellaisia innoituksia, joiden sisältöön tai muotoon nähden yhtiöllä on ollut muistuttamista. Myyjän on vaadittaessa esitettävä 53
kaikkien ilmoitusten oikaisuvedokset sekä annettava muita yhtiöu haluamia tietoja. Missään tapauksessa ei myyjä ole oikeu- 54
tettu liikkeensä tai yhtiönsä toiminimen osana käyttämään nimeä »Ford». Kun myyjän sopimus puretaan tai peruutetaan 55
sitoutuu hän poistamaan viipymättä kaikki Ford-kilvet sekä lopettamaan kaiken Ford-ilmoittelun, paitsi sellaista yleistä käy- 56
tettyjen vaunujen, korjaamon ja huollon ilmoittelua, joka on sallittuakaikille moottoriajoneuvojen kauppiaille. 57

(c) Myyjän on ennenkalenterikuukauden päättymistä luettuna tämän sopimuksen päiväyksestä ostettava ja tämän sopimuksen voi- 58
massaoloaikana pidettävä varastossaan hyvässä, siistissä ajo- ja käyttökunnossa sekä asussa ynnä hyvin hoidettuina vähintäin 59

MÄLU V-8 MÄLU V CAoU

» AB KUORMAVAUNUJA
» ABF 62

jotka myyjä on tämän sopimuksen aikana ostanut yhtiöltä yksinomaan ostohalukkaille järjestettäviä koeajoja varten. 63
Siinä tapauksessa, että myyjä yhtiön kirjallisella suostumuksella päättäisi olla sitoutumatta johonkin tämän väliehdon vei- 64
voitukseen tahi jättää jonkin niistä täyttämättä ei myyjä ole oikeutettu saamaan mitään tämän sopimuksen s:nnen 65
väliehdon mukaisia alennuksia. 66

(d) Myyjän on koko sinä aikana kun sopimus on voimassa pidettävä varastossaan näyttelytarkoituksessa seuraava määrä käypää 67
mallia olevia uusia standard henkilöautoja, kuormavaunuja ja konealustoja ja on hänen niin kauan kuin tämä sopimus on voi- 68
massa, siinä mainittujen ehtojen mukaan (suorittaen maksun sopimuksen väliehdon 18 mukaisesti) viipymättä aika ajottain 69
tehtävä yhtiöltä sellaiset ostot, jotka ovat välttämättömiä mainitun vaunuvaraston ylläpitämiseksi, eli toisin sanoen 70

MALLI V-8 MALLI Y 71

» AB KUORMAVAUNUJA 72

» ABF 73
(e) Yhtiö voi myyjän pyynnöstä aika ajottain oman harkintansa perusteella lähettää myyjälle konsignatiovarastoon joko kaikki tai 74

osan väliehto 3:n (d) kohdassa mainitun henkilöauto-, kuormavaunu- tai konealustavaraston ylläpitämiseksi tarvittavat vaunut 75
sillä ehdolla, että jokaisen tällaisen henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan käteismaksu suoritetaan yhtiölle: 76
1) Heti, kun tämä sopimus syystä tai toisesta lakkaa olemasta voimassa. 7 7
2) Heti, kun myyjä myy auton tai kun se ei enää ole hänen hallussaan; kun myyjä laatii sen myyntiä koskevan kauppakirjan 78

tai luovuttaa sen pantattavaksi tai uloshaettavaksi tai sallii vaunun joutuvan ulosmitattavaksi tai takavarikoitavaksi. 79
3) Heti, kun sitä on käytetty koeajoon, kun se on tahriintunut tai kun se mistä syystä tahansa on sopimaton vähittäiskaupassa 80

varastosta myytäväksi uutena henkilöautona, kuormavaununa tai konealustana. 81
4) Joka tapauksessa 60 päivän kuluttua luettuna yhtiön myyjälle kirjoittaman laskun päivämäärästä. 82

Ehtona on, että myyjä ostaa kaikki tämän väliehdon mukaan konsignatiovarastoon toimitetut henkilöautot, kuormavau- 83
nut ja konealustat tässä sopimuksessa mainituin ehdoin ja että, niiden ollessa hänen hallussaan, hän pitää ne täysin vakuu- 84
tettuina sekä lisäksi, että mikään kohta tässä väliehdossa ei vapauta myyjää hänen velvoituksestaan ostaa käteisellä edel- 85
lämainitun varaston ylläpitämistä varten tarvittavat henkilöautot, kuormavaunut ja konealustat, eikä niitä toimiteta 86
hänelle konsignatiovarastoon yllämainitulla tavalla. 87
Ehtona myöskin on, että jokainen konsignatiovarastoon myyjälle toimitettu henkilöauto, kuormavaunu tahi konealusta, 88
kunnes tällainenajoneuvo on käteisellä täysin maksettu yhtiölle, pysyy yhtiön laillisenaomaisuutena, kuten on määrätty tämän 89
sopimuksen väliehdossa 23, ollen yhtiöllä kuitenkin aina lisäksi valta ryhtyä mihin tahansa sopivaksi katsomaansa toimenpitee- 90
seen tällaisen henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan hinnan perimiseksi heti sen eräännyttyä maksettavaksi. 91

(f) Siinä tapauksessa, että myyjä myy jonkun tämän sopimuksen mukaisesti ostetun henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan 92
ennenkuin sitä todella onkäytetty kahta kalenterikuukautta, on hän velvoitettu myymään tällaisen henkilöauton, kuormavaunun 93

94
(g) Myyjän on suoritettava kaikki henkilöautojen, kuormavaunujen tai konealustojen korjaukset yhtiön laatimien ja myyjälle aika 95

ajottain ilmoittamien hintaerittelyjen mukaisesti. 96
Siinä tapauksessa, että myyjä laiminlyö noudattamasta jotakin yllämainittua määräystä on yhtiö oikeutettu heti peruuttamaan tämän 97

sopimuksen, siten kuitenkaan luopumatta mistään vaatimuksista, jotka saattavat johtua tämän sopimuksen määräyksistä. 98
(4) Myyjä sitoutuu ostamaan kaikkien tämän sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti henkilöautoja, kuormavaunuja ja kone- 99

alustoja oheellisessa hinnastossa lähemmin ilmoitettuihin tukkuhintoihin. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden vapaan ja rajoittamattoman 100
harkintansa mukaan koroittaa, alentaa tai muuttaa näitä hintoja koska hyvänsä ja aika ajottain ja tarkoitetaan tässä sopimuksessa sanalla 101
»tukkuhinta» näitä hintoja myöskin sellaisina, miksi ne ylläsanotun mukaisesti mahdollisesti koroitetaan, alennetaan tai muutetaan. Tomi- 102
tettavan henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan vastaanotto tapahtuu yhtiön tehtaalla, mutta jos myyjän pyynnöstä toimitus tapahtuu 103
jollakin toisella tavalla on myyjän suoritettava kaikki kulut, rahtimaksuja ja kuljetusvakuutuksia lukuun ottamatta. 104
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(5) Sittenkun tämä sopimus on umpeen kulunut tai päättyy (paitsi milloin yhtiö purkaa sopimuksen koska myyjä on tahallaan rikkonut 105
jotakin sopimuksen määräystä vastaan) ja siinä tapauksessa, että myyjä täydellisesti ja vilpittömästi on täyttänyt kaikki tämän sopi- 106
muksen mukaiset velvollisuutensa, suorittaa yhtiö myyjälle seuraavat alennukset myyjän tämän sopimuksen väliehto 2:n mukaisesti osta- 107
mien henkilöautojen, kuormavaunujen ja konealustojen tukkuhinnoista: 108

Jos henkilöautojen, kuormavaunujen taikonealustojen koko määrä on viisitoista tai enemmän Puoli prosenttia 109
» » » »*»»» kaksikymmentä » » Yhden prosentin 110
> * » »»»»» kolmekymmentä » » Puolitoista prosenttia 111
»» » »»»»» neljäkymmentä » » Kaksi prosenttia 112
»» » »»»»» viisikymmentä » » Kaksi ja yksi neljäsosa pros. 113
»» » »»»»» seitsemänkym- 114

mentäviisi Kaksi ja puoli prosenttia 115
» » » »»»»» sata » » Kaksi ja kolme neljäsosaa pros. 116
»» ♦ »»»»» satakaksikym- 117

mentäviisi » » Kolme prosenttia 118
»» » »»»»» sataviisikym- 119

mentä » » Kolme ja yksi neljäsosa pros. 120
»» » »»»»» sataseitsemän- 121

kymmentäviisi » » Kolme ja puoli prosenttia 122
»» » »»»»» kaksisataa » » Neljä prosenttia 123
» » » »»»»» kaksisataaviisi- 124

kymmentä » » Neljä ja puoli prosenttia. 125

Ehtona on aina, että yhtiöllä on oikeus, myyjän täten valtuuttamana, vähentää alennuksesta ne määrät, jotka myyjä on yhtiölle 126
velkaa. 127

(6) Yhtiö myöntää myyjälle 40 % (neljänkymmenen prosentin) alennuksen toimitusaikana voimassa olevista Tja TT mallisten, 128
henkilöautojen, kuormavaunujen ja konealustojen varaosien vähittäishinnoista sekä 33. 1/3 °/0 (kolmenkymmenenkolmen ja yhden kolmas- 129
osa prosentin) alennuksen A, AF ja AA AB, ABP ja AAB sekä »Y» ja V-8 mallisten henkilöautojen, kuormavaunujen ja kone- 130
alustojen varaosien vastaavista hinnoista. Yhtiöllä on oikeus oman harkintansa mukaan milloin hyvänsä koroittaa, alentaa tai muuttaa kai- 131
kenlaatuisten varaosien alennusmääriä sekä luettelo-hintoja. Myyjä sitoutuu koko sinä aikana, jolloin tämä sopimus on voimassa, 132
keskeytymättä pitämään varastossa varaosia nettoarvosta. 133

Myyjä on velvollinen ostamaan kaikki yhtiön varaosaluetteloon otetut varaosat ja tarpeet yksinomaan yhtiöltä ja olemaan käyttämättä, 134
myymättä tai suosittelematta toisten valmistamia samanlaatuisia osia. 135

Jos yhtiö purkaa tämän sopimuksen, on myyjä oikeutettu luovuttamaan ja yhtiö velvollinen vastaanottamaan sekä yhtiön lähemmin 136
ilmoittamilla käyvillä hinnoilla, joista on vähennetty voimassaolevat yhtiön myyjälle myöntämät alennusmäärät, hyvittämään myyjää kai- 137
kista varaosista, jotka ovat ostetut sopimusaikana, edellyttäen, että ne ovat jäljellä käyttämättöminä ja vahingoittumattomassa kunnossa, minkä 138
yhtiö yksin arvostelee ja ratkaisee. 139

Tähän sisältyvistä määräyksistä huolimatta pidättää yhtiö itselleen oikeuden määrätä erinäiset osat, osayhdistelmät tai lisätarpeet, joille 140
lasketaan pienempi alennus kuin mitä yllä on mainittu, ja määrää yhtiö nämä alennukset. 141

(7) Myyjä ei saa ilman yhtiön kirjallista suostumusta tarjota kaupaksi, myydä tai toimittaa mitään henkilöautoa, kuormavaunua 142
tai konealustaa korkeampaan tai alempaan hintaan kuin mitä hinnastossa mainittu vähittäiskauppahinta on toimituspäivänä, eikä myyjä 143
myöskään saa suoranaisesti eikä välillisesti alittaa yllämainittuja vähittäishintoja maksamalla välityspalkkiota jollekin henkilölle tai 144
tekemällä jollekin jonkun palveluksen, ostamalla jotakin tavaraa myynnin yhteydessä ylihintaan, tai toimittamalla jotakin tavaraa joko 145
ilmaiseksi tai alennettuun hintaan, eikä myöskään harjoittaa tai sallia mitään muuta sellaista toimintaa. Jos tätä määräystä vastaan 146
rikotaan, on yhtiöllä oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus ja myyjän on maksettava yhtiölle jokaisesta tällaisesta rikkoumuksesta 147
kymmenentuhannen (10.000) Suomen markan suuruinen määrä täydellisenä vahingonkorvauksena, mikä määrä muodostaa sovitun 148
vahingonkorvauksen yhtiön kärsimästä vahingosta. 149

(8) Myyjä ei saa ilman yhtiön kirjallista suostumusta tarjota kaupaksi, myydä tai toimittaa Ford-osia muihin kuin myyntipäivänä 150
voimassa olevassa vähittäiskauppahinnastossa merkittyihin hintoihin, eikä myyjä saa suoranaisesti eikä välillisesti alittaa yllämainittuja 151
vähittäishintoja maksamalla välityspalkkiota jollekin henkilölle tai tekemällä jollekin jonkun palveluksen tai toimittamalla jotakin ta- 152
varaa joko ilmaiseksi tai alennettuun hintaan eikä myöskään harjoittaa tai sallia mitään muuta sellaista toimintaa. Jos tätä väliehtoa 153
vastaan rikotaan, on yhtiöllä oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus ja myyjän on maksettava yhtiölle kustakin myymästään 154
varaosasta kolminkertainen vähittäiskauppahinta täydellisenä vahingonkorvauksena, mikä määrä muodostaa sovitun vahingonkorvauksen 155
yhtiön kärsimästä vahingosta. 156

(9) Myyjä ei suorita mitään myyntipalkkiota näiden tuotteiden myynnistä muille kuin sellaisille henkilöille, jotka »bona fide» omistavat 157
koko aikansa ja työnsä myyjän palvelukseen. Jos tätä määräystä vastaan rikotaan, on yhtiöllä oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus 158
ja on myyjän suoritettava yhtiölle jokaisesta tällaisesta rikkomuksesta sama vahingonkorvaus, mikä olisi suoritettava väliehtojen 159
7 tai 8 mukaan, jos tämä myynti samalla olisi ollut rikkomus jompaakumpaa edellämainittua väliehtoa vastaan. 160

(10) Myyjä ei ole oikeutettuilman yhtiön kirjallista suostumusta toimittamaan, myymään tai tarjoamaan kaupaksi minkäänlaisilla ehdoilla 161
ainoatakaan henkilöautoa, kuormavaunua tai konealustaa jälleenmyytäväksi eikä kenellekään henkilölle tai liikkeelle, joka toimii autoteolli- 162
suuden alalla. Jos tätä määräystä vastaan rikotaan, on yhtiöllä oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus ja myyjän on maksettava yhtiölle 163
jokaisesta myynnistä täydellisenä vahingonkorvauksena sama määrä, mikä olisi suoritettava, jos tämä myynti sisältäisi 7:nnen tai B:nnen 164
väliehdon rikkomisen, muodostaen tämä määärä sovitun vahingonkorvauksen yhtiön kärsimästä vahingosta. 165

(11) Myyjä saattaa myöntää henkilöautojen tai kuormavaunujen ostajille, jotka ovat täysin siinä mielessä vaunuston omistajia, 166
kuin yhtiö aika-ajottain määrää, erikoisalennuksen, josta yhtiö kulloinkin erikseen kirjallisesti ilmoittaa . 167

(12) Yhtiö pidättää itselleen yksinoikeuden myydä henkilöautoja, kuormavaunuja ja/tai konealustoja valtion laitoksille sekä enem- 168
män kuin 49 henkilöautoa ja/tai kuormavaunua käsittävän vaunuston omistajille siinä mielessä, kuin yhtiön ajoittain antamat vaunus- 169
ton omistajia koskevat määräykset tarkoittavat, eikä myyjällä ole oikeutta hankkimatta sitä ennen kirjallista suostumusta yhtiöltä, 170
ryhtyä neuvotteluihin tai yhtiön tuotteiden myyntiin valtion laitoksille taikka sellaisen vaunuston omistajalle, kuin yllä on sanottu. 171

(13) Jos myyjän joku myynti tai toimenpide osoittautuu rikkomukseksi useampaa kuin yhtä tämän sopimuksen väliehtoa vastaan, 172
joita myyjän on noudatettava, ei yhtiö ole oikeutettu vahingonkorvaukseen useampien kuin yhden kysymyksessä olevaa väärää myyntiä 173
tai toimenpidettä koskevan määräyksen perusteella, kuitenkin edellyttäen, ettei tämä väliehto millään muulla tavalla vahingoita yhtiön 174
tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia eikä myöskään koske väliehto s:n ja 14:nvaikutusta. 175

(14) Jonkun rikkomuksen tapahtuessa väliehtoja 7, 8, 9 tai 10 vastaan erääntyy heti myyjän maksettavaksi yhtiölle,paitsi näiden väli- 176
ehtojen mukaista vahingonkorvausta, myös hänen saamansa bruttovoitto sekä yhtiön myyjälle myöntämä alennus henkilöautoista, kuorma- 177
vaunuista, konealustoista tai varaosista, jotka myyjä on myynyt vastoin mainittuja väliehtoja tai joiden yhteydessä tällainen sopimuksen 178
rikkomus on tapahtunut. 179

(15) Yhtiö myy tuotteensa myyjälle ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai edellytettyjä laatua tai sopivaisuutta koskevia takuita tai ehtoja. 180
Kuitenkin antaa yhtiö tuotteidensa vähittäisostajille edellytetyn takuun tai ehdon sijasta nimenomaisen takuun tuotteestaan, jonka takuun 181
sananmuodon yhtiö aika ajottain määrää. 182

(15 a) Myyjä huolehtii kaikkien ostajien nimikirjoituksien hankkimisesta yhtiön takuukaavakkeisiin ja toimittaa ne tämän jälkeen 183
viipymättä yhtiölle. 184

(16) Ottaen huomioon, että yhtiö suorittaa myyjälle jokaisestavähittäisostajalle myönnetyn takuun ehtojen mukaisesti yhtiön korvaamasta 185
taikorjaamasta osasta summan, joka vastaa kahtakymmentäviittä prosenttia (25 %) vahvistetusta vähittäishinnasta, sitoutuu myyjä takuussa 186
mainitulla tavalla suorittamaan kyseellisen osan purkamisesta, vaihtamisesta tai uudelleen asentelusta aiheutuvan työn. Myyjän on tehtävä 187
nämä työt kaikin puolin moitteettomasti sekä turvattava yhtiö kaikkia niitä vaatimuksia vastaan, jotka mahdollisesti voivat aiheutuakyseelli- 188
sistä töistä. 189

(17) Tämä sopimus ei mitenkään velvoita yhtiötä hyväksymään myyjän yhtiön valmisteita koskevaa tilausta eikä toimittamaan mitään 190
valmisteitaan myyjälle. 191

Kun tämän sopimuksen voimassaoloaikana yhtiölle lähetetään henkilöautojen, kuormavaunujen tai konealustojen tai niitten osien tilauk- 192
sia ja se ne hyväksyy, hyväksytään nämä tilaukset sillä ehdolla, ettei yhtiö ole edesvastuussa toimituksen laiminlyönnistä eikä toimituksen 193
myöhästymisestä olkoon syy mikä tahansa, sekä, että vähittäis- ja tukkuhintoihin kuin myös alennuksiin saattaa tulla muutoksia sen jälkeen 194
kun tilaus on hyväksytty ja ennenkuin toimitus on tapahtunut, missä tapauksessa myyjälle on siitä ilmoitettava ja on hän oikeutettu peruut- 195
tamaan tilauksen tai tilaukset. 196

Siinä tapauksessa, että muuttumattomien henkilöautojen, kuormavaunujen tai konealustojen tukkuhintoja alennetaan, on yhtiön 197
hyvitettävä myyjää entisen ja uuden tukkuhinnan erolla niistä henkilöautoista, kuormavaunuista tai konealustoista, jotka on toimitettu 198
myyjälle kuudenkymmenen päivän kuluessa ennen hinnanalennusta, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat hänen hallussaan 199
myymättä ja käyttämättä sinä päivänä, jolloin hinnanalennus astui voimaan. 200

Ellei yhtiö toimita myyjän tilaamaa henkilöautoa, kuormavaunua tai konealustaa neljänkymmenen päivän kuluessa kyseellisen tilauksen 201
vastaanotosta, on myyjä oikeutettu peruuttamaan tällaisen tilauksen ja laskettaessa koko henkilöauto-, kuormavaunu- tai konealusta- 202
määrää, mikä myyjän olisi ostettava yhtiöltä tämän sopimuksen väliehto 2:n mukaisesti, on katsottava, että kaikki ne henkilöautot, kuorma- 203
vaunut tai konealustat, jotka myyjä on tilannut ja yhtiö jättänyt toimittamatta, ovat myyjän ostamia, mutta niistä ei suoriteta mitään alen- 204
nusta eivätkä nämä henkilöautot, kuormavaunut tai konealustat myöskään vaikuta alennuksen maksamiseen niistä henkilöautoista, kuorma- 205
vaunuista tai konealustoista, jotka myyjä todella on vastaanottanut. 206

Täten on nimenomaan sovittu siitä, että niin pian kuin tämä sopimus on kulunut umpeen tai peruutetaan olkoon syy siihen mikä tahansa, 207
on yhtiöllä oikeus seitsemän päivän kuluessa sopimuksen lakkaamisesta tai peruutuksesta kirjallisesti peruuttaa kaikki yhtiön valmisteiden 208
myyntiä koskevat, tämän välikirjan ehtojen mukaisesti laaditut sopimukset, eikä yhtiö senjälkeen myöskään ole velvoitettu toimittamaan täten 209
myytäviksi tilattuja valmisteita, eikä ole mitenkään vastuussa vahingosta tai muusta seurauksesta, mikä saattaa johtua siitä, että jotkutvai- 210
misteet, jotka yhtiö tämän sopimuksen voimassaoloaikana on sitoutunut toimittamaan, jäävät toimittamatta, olkoon syy siihen mikä tahansa, 211
(myöskin sellaiset syyt, jotka riippuvat yhtiöstä). 212

(18) Tämän sopimuksen mukaisesti ostetut henkilöautot, kuormavaunut tai konealustat on myyjän käteisesti maksettava yhtiölle 213
oheellisessa yhtiön hintaluettelossa olevien tukkuhintojen mukaisesti tai niiden muutettujen tukkuhintojen mukaisesti, jotka ovat voimassa 214
toimituspäivänä. 215

Lukuunottamatta tämän sopimuksen 3 (f) väliehdon mukaisesti konsignatiovarastoon luovutettuja henkilöautoja, kuormavaunuja tai 216
konealustoja, on sellainen maksu suoritettava ennen hankintaa tai lähetystä. Siten myyty henkilöauto, kuormavaunu tai konealusta 217
samoinkuin yhtiön myyjän konsignatiovarastoon luovuttamaan henkilöautoon, kuormavaunuun tai konealustaan on yhtiöllä rajoittamaton 218
laillinen omistusoikeus, joka on voimassa kunnes ostohinta on käteisellä täysin maksettu yhtiölle. Yhtiö on senvuoksi myös oikeu- 219
tettu, myyjän täten valtuuttamana, harkintansa mukaan milloin hyvänsä ja tarvitsematta ilmoittaa mitään syytä tai etukäteen tiedoitta- 220
matta myyjälle tai noudattamatta laillisia muotoja tai ryhtymättä oikeudenkäyntiin ottamaan haltuunsa ja huostaansa sekä pidättämään 221
hallussaan ja mielensä mukaan käyttämään jokaista yhtiön myymää tai konsignatiovarastoon luovuttamaa henkilöautoa, kuormavaunua tai 222
konealustaa, jota ei ole yhtiölle täysin maksettu, ja on jokaisen tällaisen henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan myyntiä tai toimitusta 223
koskeva yhtiön sopimuksenmukainen velvoitus myyjää kohtaan puheenaolevassa tapauksessa pidettävä keskeytettynä ja lakanneena. 22 4
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(19) Yhtiö ei tunnusta lähetyksessä tai laskutuksessa sattuneiden erehdysten johdosta esitettyjä korvausvaatimuksia, ellei myyjä niistä 225
ole antanut yhtiölle kirjallista ilmoitusta kymmenen päivän kuluttua tavarain vastaanottamisesta. Yhtiön vastuuvelvollisuus henkilöautoille, 226
kuormavaunuille, konealustoille tai muille valmisteille mahdollisesti sattuvista vahingoista, olkoot ne mitä laatua tahansa, lakkaa niin pian 227
kuin tavarat on toimitettu myyjän valtuuttamalle edustajalle taikuljetusyhtiölle tai niin pian kuin ne on lähetetty yhtiön tehtaalta tai varas- 228
tosta myyjän antamien määräysten mukaisesti. 229

(20) Yhtiö toimittaa tämänsopimuksen mukaisesti myydyt henkilöautot,kuormavaunut tai konealustat vain sillä ehdolla, ettei niitä ilman 230
yhtiön kirjallista suostumusta panna näytteille missään näyttelyssä eikä niillä oteta osaa mihinkään kilpailuun eikä kilpakokeeseen. 231
Jos myyjä rikkoo tätä määräystä vastaan on hänen suoritettava yhtiölle kahdenkymmenen tuhannen (20.000) Suomen markan suuruinen 232
määrä, ollen tämä sovittu vahingonkorvaus yhtiön kärsimästä vahingosta. Kaikki tällaisesta vahingosta johtuvat maksettavaksi langenneet 233
saatavat voi yhtiö siirtää kenelle tahansa. 234

(21) Myyjä ei saa poistaa eikä muutella henkilöautoihin, kuormavaunuihin tai konealustoihinkiinnitettyjä yhtiön numerolevyjä eikä muita 235
numeroita ja merkkejä, ja myytyään jonkun tämän sopimuksen perusteella ostetun henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan joko tukku- 236
tai vähittäiskaupassa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä yhtiölle, mainiten jokaisen myydyn henkilöauton, kuormavaunun tai konealustan 237
moottorinumeron, tyypin, toimituspäivän sekä ostajan nimen ja osoitteen. 238

(22) Myyjä ei millään tavoin ole yhtiön edustaja tai laillinen asiamies eikä hänellä ole oikeutta eikä valtuutta yhtiön puolesta tai yhtiötä 239
sitovasti tehdä mitään nimenomaista eikä edellytettyä sitoumusta, ja itsensä yhtiön asiamieheksi tai edustajaksi ilmoittaminen on myyjältä 240
kielletty. 241

(23) Myyjä ei saa siirtää tätä sopimusta kenellekään toiselle ja lakkaa se olemasta voimassa kuun p:nä 193 242
lukuunottamatta määräyksiä väliehdoissa 1 (b), 7, 8, 9, 10, 17, 20 ja 21, mutta voi kumpikin asianosainen, toisen asianosaisen suorittamasta 243
rikkomuksesta mitä tahansa sopimuksen määräystä vastaan purkaa sopimuksen, antamallakirjallisen irtisanomisen toiselle asianomaiselle; 244
irtisanominen katsotaan tapahtuneeksi, kun se on sisäänkirjoitetussa kirjeessä lähetetty toiselle asianomaiselle hänen tavallisella posti- 245
osoitteellaan. Yhtiöllä on milloin tahansa oikeus heti purkaa tämä sopimus jonkun allamainitun tapauksen sattuessa: 246

(a) Myyjän vararikko, akordi, sopimus myyjän saarnamiesten kanssa, pakkomyynti tai jos myyjälle kuuluvia tavaroita ulosmitataan 247
tai takavarikoidaan. 248

(b) Myyjän kuolema, hänen liikkeensä osoitteeseen tai kokoonpanoon nähden tapahtunut muutos puretun yhtiökumppanuuden tai 249
muun syyn takia, tai, milloin on kysymyksessä yhtiö, jossa yhtiömiesten vastuu on rajoitettu, joku johtajista kuolee tai eroaa 250
toimestaan tai milloin tapahtuu huomattavia muutoksia yhtiön osakkeenomistajien, yhtiön johtokunnan tai johdon suhteen. 251

(c) Jos myyjä, ollessaan yhtiö, jonka yhtiömiesten vastuu on rajoitettu, lopettaa liikkeen joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti tai 252
jos yhtiö on pantu valvonnan alaiseksi. 253

(24) Tätä sopimusta on tehty kolme kappaletta ja astuu se voimaan vasta sitten kun yhtiön asianmukaisesti valtuuttama toimihenkilö on 254
sen allekirjoittanut. Eivät mitkään muut sitoumukset, paitsi ne, mitkä sisältyvät tähän asiakirjaan tai ovat liitetyt siihen muodostaen osan 255
siitä molemminpuolisen suostumuksen perusteella, ole voimassa kysymyksessä olevien asianosaisten välillä eivätkä sido kumpaakaan asianosaista. 256

(25) Sittenkun tämä sopimus mistä syystä tahansa on lakannut olemasta voimassa, niin ei sitä, että yhtiö jatkaa tavaroittensa toimitta- 257
mista, tule pitää minään sopimuksen uudistamisena joksikin määrätyksi ajaksi, vaankaikkien yhtiön hyväksymien tilausten jakaikkien yhtiön 258
valmisteiden suhteen, jotka myyjä myy tämän sopimuksen lakattua olemasta voimassa, on meneteltävä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. 259

(26) Siinä tapauksessa, että yhtiö tekee joitakin myönnytyksiä, tai myöntää myyjälle jotakin pidennystä tai huojennusta, laiminlyö tai 260
jättää jonkun tämän sopimuksen määräyksen toteuttamatta, ei se merkitse, että yhtiö puolestaan luopuisi mistään sopimuksen mukaisesta 261
oikeudestaan, eikä se myöskään saa millään tavalla vahingoittaa tai rajoittaa yhtiölle nimenomaan tässä sopimuksessa annettuja oikeuksia. 262

(27) Niin pian kuin tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa, päättyy yhtiön vastuunalaisuus kokonaan kaikissa tapauksissa lukuun- 263
ottamatta niitä kauppoja, jotka oli päätetty ennen sitä päivää kun sopimus lakkasi, eikä myyjällä senjälkeen ole oikeutta vaatia myyntipalk- 264
kiota tai korvausta, vaikkakin myyntejä tapahtuisi asiakkaille, joidenkanssa myyjä oli tekemisissä tämän sopimuksen voimassaoloaikana. 265

Tämän vakuudeksi on yhtiö antanut asianmukaisesti valtuuttamansa toimihenkilön allekirjoittaa tämän sopimuksen, ja on myyjä sen 266
omakätisesti allekirjoittanut. Vuosi ja päivämäärä kuten yllä. 267
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