
HUOLTO.
TO DI STUS

Omistajan nimi

Moottorin numero

Sytyt.avaim. n.o Oven avaim. n:o

Toimituspäivä

Myyjä

Paikkakunta



-i. eidän vaununne olemme tarkastaneet huolelli-
sesti ennen luovutusta. Vaununne suorituskyky ja
sen taloudellinen toiminta on suuresti riippuvainen
sen saamasta hoidosta, etenkin ensimäisten kuukau-
sien aikana. Järjestelmällisen voitelun, tarkastuk-
sien ja mekaanisten tarkistuksien avulla voitte
saada mahdollisimman suuren tyydytyksen uudesta
Ford-vaunustanne.
Voitelu, tarkkailu ja tarkistukset.

Voitelut,

Jokainen uuden Ford-vaunun ostaja on oikeu-
tettu saamaan ilmaiseksi kaksi tarkastusta, voitelua
ja erinäiset mekaaniset tarkistukset ensimmäisten
600 ja 1,500 km:n ajon jälkeen. Molemmat tarkas-
tukset käsittävät:
1. Konealustan voitelun käsikirjassa olevan voitelukaavan

mukaisesti sekä moottoriöljyn vaihdon (öljystä veloite-
taan).

1. Ohjauslaitteen tarkistuksen, valojen, merkinantotorven,
tuulilasin puhdistimen, kennoston, johtojen, letkuyhdis-
timien ja vesipumpun tarkastukset sekä ajokokeen.

3. Tarkistukset. Sylinterikannen pulttien kiristäminen.
Kaasuttimen tarkistus. Generaattorin lataustehon säätö
tarpeittenne mukaiseksi ja, jos osoittautuisi tarpeelliseksi,
myöskin etupyörien suuntaus. Etupyörien laakenen
tarkastus ja säätö jos niin tarvitaan, tuulettimen hihnan
säätö, jarrujen tarkistus, kytkinpolkimen liikuntavaran
säätö ja kaikkien renkaiden täyttäminen ilmalla nor-
maalipaineeseen saakka.

2. Kaikkien voitelupidikkeiden täyttäminen.
3. Konepeiton saranoiden ja pitimien voitelu.

Matkoilla.
Siinä tapauksessa, että olette matkoilla sellaisena

ajankohtana, jolloin tulisi suorittaa jompikumpi
k. o. vapaista tarkastuksista, on jokainen valtuu-
tettu Ford-myyjä valmis tekemään tämän palve-

luksen. Teidän on ainoastaan maksettava k. o.
Ford-myyjälle jommastakummasta tarkastuksesta
Smk. 75: — (paitsi moottoriöljyä) kuitattua laskua
vastaan. Tätä kuittia vastaan suorittaa allekirjoit-
tanut myyjä Teille takaisin yllämainitun, tarkas-
tuskuiluista maksamanne määrän.

Ilman muuta veloitusta kuin moottoriöljystä
tulee allekirj. toiminimi voitelemaan vaununne
kymmenen kertaa, toisin sanoen jokaisen 1,500
km:n ajon jälkeen tai kerran kuukaudessa — kumpi
aikaisemmin sattuu. Nämä voitelut käsittävät:
1. Moottoriöljyn vaihto (öljystä veloitetaan).

4. Ohjauslaitteen täyttö öljyllä, vaihdelaatikon ja taka-
akselin samoin (öljystä veloitetaan).

5. Virranjakajan nokka-akselin voitelu vaseliinilla.
6. Renkaiden täyttäminen ilmalla säädettyyn paineeseen.

Nämä 10-voitelua eivät käsitä sellaisia voiteluita,
jotka käsikirjan mukaisesti tulisi suorittaa ainoas-
taan kahdesti vuodessa. Etupyörien laakerien voi-
telu, etujousien rasvaaminen, iskunvaimentajien
nesteen täyttö, vaihdelaatikon ja taka-akselin öljyn
täyttö suoritetaan ainoastaan Teidän määräykses-
tänne ja eri maksusta.

Tarkastus. Yllämainittujen voitelujen yhteydessä
tai milloin vain haluatte olemme valmiit tarkasta-
maan vaununne ilmaiseksi, edellyttäen ettei mitään
osia tarvitse purkaa tai asentaa. Korjaukset tai Myyjän allekirjoitus

osien vaihdot, jotka tällaisten tarkastusten yhtey-
dessä havaittaisiin välttämättömiksi tai suotaviksi,
suoritamme Ford Motor Company of Finland
0/Y:n vahvistamiin standardihintoihin saatuamme
siihen suostumuksenne. Järjestelmällinen ja sään-
nöllinen vaununne huolto edellämainitulla tavalla
voi monessa tapauksessa estää vikojen ilmaantu-
misen. Neuvomme Teitä oman etunne nimessä
käyttämään hyväksenne täten tarjoamaamme huol-
topalvelusta. Seuraavat tarkastukset suoritamme
jokaisen edellämainitun voitelun yhteydessä:
i. Kytkinpolkimen liikuntavaran tarkistus.
2. Jarrupolkimen tarkistus.
3. Etupyörien suuntatarkistus, jarrujen mahd. laahaaminen

tarkastetaan. Laakerien ja olkatappien liikuntavara
tarkastetaan.

4. Valaistuslaitteiden tarkastus.

Varaosat.

Tahdomme viimeiseksi korostaa sitä seikkaa,
että jos vaunuunne on vaihdettava joitakin osia, on
Teidän hyvänt. vakuuttauduttava siitä, että ainoas-
taan oikeita Ford-varaosia käytetään tähän tarkoi-
tukseen. Me käytämme yksinomaan oikeita Ford-
varaosia.
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Tämä
takuu

lakkaa
olemasta

voimassa,
jos
vaunuunon

asennettu
muiden

kuin
yhtiön

toimittamia
varaosia.

Ford Motor Company of Finland Oy., Helsinki, jota alempana nimi-
tetään »yhtiöksi», toimittaa valmisteensa seuraavalla nimenomaisella
takuulla, ja tämä takuu astuu kaikkien laissa tai muulla tavalla mää-
rättyjen ehtojen tai takuusitoumusten tilalle.

Siinä tapauksessa, että yhtiön tuotteiden jossakin osassa ilmenee
vikaa: ja jos vialliseksi katsottu osa lähetetään rahtivapaasti yhtiölle
ennenkuin kuusi kuukautta on kulunut vaunun toimittamisesta osta-
jalle, sitoutuu yhtiö tutkimaan osaa sekä, jos todetaan joku aine- tai
valmistusvika, korjaamaan viallisen osan tai ilmaiseksi korvaamaan
sen uudella. Takuu rajoittuu siihen, että sellainen uusi tai korjattu
osa toimitetaan vapaasti yhtiön huoneistossa Helsingissä. Siinä ta-
pauksessa, että ostaja vaatii valtuutetulta Ford-myyjältä ennenkuin 6
kuukautta on kulunut toimituspäivästä, sellaisen osan vaihtoa tai kor-
jausta, jonka yhtiö sittemmin on tunnustanut vialliseksi, suoritetaan
purkamisesta ja asentamisesta aiheutuvat työt ilmaiseksi ja tällöin
pidetään myyjää eikä yhtiötä vastuussa työn oikeasta suorittamisesta.

Yhtiö ei sitoudu mihinkään muuhun kuin tässä mainittuun takuu-
seen, mutta odottaa, että ostaja tarkoin tutkii yhtiön tuotteita ennen
ostoa. Henkilöt, jotka myyvät yhtiön tuotteita, eivät ole millään
tavoin yhtiön asiamiehiä tai edustajia, eikä heillä ole oikeuksia eikä
valtuuksia yhtiön nimissä tai yhtiötä sitovasti tehdä mitään lupauksia
eikä minkäänlaisia sitoumuksia.

Takuu koskee ainoastaan uusia henkilövaunuja, kuormavaunuja, kone-
alustoja sekä yhtiön valmistamia varaosia. Sitävastoin takuu ei käsitä
kumirenkaita, nopeusmittareita, sähkölaitteita eikä muita erikoisvarus-
teita (niihin luettuina vaunukorityöt), jotka ovat toisten valmistamia,
vaikkakin yhtiön toimittamia; mainitut varusteet takaa asianomainen
valmistaja omalla takuullaan jos niistä on erikoinen takuu voimassa.
Takuu ei myöskään käsitä yhtiön valmisteita, jotka on ostettu käy-
tettyinä.

Yhtiön vastuu rajoittuu ainoastaan tämän takuusitoumuksen ehtoi-
hin eikä yhtiö siis vastaa henkilökohtaisista vaurioista tai muusta
suoranaisesta tai välillisestä vahingosta, joka saattaa johtua yhtiön
tai sen myyjien toimittamien valmisteiden viallisuuksista. Tämä takuu
ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet autokilpailuista, kulumisesta,
väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä eikä myöskään sellaisia valmis-
teitä, joita on muutettu muualla kuin yhtiön omissa työpajoissa tai
joita on vuokrattu tai joiden tuntomerkkejä, numeroita tai merkkejä
on muutettu tai poistettu.

Tämän takuun voimassaolo riippuu siitä, että ostaja tarkoin noudat-
taa seuraavia määräyksiä: a) Ostajan tulee ostotilaisuudessa henkilö-
kohtaisesti täyttää ja allekirjoittaa kaavake, jonka yhtiö myyjän kautta
antaa hänen käytettäväkseen sekä merkitä siihen nimensä, osoitteensa,
toimituspäivä, auton moottorinumero sekä myyjän nimi ja osoite,
minkä kaavakkeen myyjä senjälkeen lähettää yhtiölle, jonka jälkeen
ostaja saa yhtiöltä yhtiön allekirjoittaman kappaleen tätä takuuta,
mikä valitusta tehtäessä on esitettävä yhtiölle. Takuuta ei saa ilman
yhtiön kirjallista suostumusta siirtää toiselle henkilölle. — b) Osta-
jan on valtuutetun myyjän välityksellä lähetettävä yhtiölle sellainen
osa, joka katsotaan vialliseksi, heti kun väitetty vika on ilmaantunut.
Ostajan tulee maksaa rahti etukäteen ja osa on huolellisesti pakat-
tava sekä varustettava selvästi ostajan täydellisellä nimellä ja osoit-
teella sekä sen auton moottori- ja konealustanumerolla, johon osa
kuuluu. — c) Ostajan tulee lähettää yhtiölle saman myyjän välityk-
sellä, ennenkuin tai samalla kertaa kun palauttaa vialliseksi väitetyn
osan tai osat. täydellinen selostus vaatimuksestaan ja perusteet siihen.
— d) Yhtiön päätös kaikkien valitusten johdosta on lopullisesti sitova
ja ostaja suostuu hyväksymään tämän päätöksen. Tarkastettavaksi
lähetetty osa voidaan tutkimuksen jälkeen viipymättä hävittää ellei
myyjä ole erikoisesti pyytänyt osan palauttamista siinä tapauksessa,
ettei korvausta myönnettäisi.

TEHTAAN TAKUU

Täten todistetaan että auto moottorinumerolla
on tänään meillä merkitty

omaisuudeksi, osoite
ja sen suhteen on voimassa

yllämainittu takuu.
FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y

Helsingissä, 193
Johtaja
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