
OTE
FORD MOTOR COMPANY

of FINLAND O/Y.n
TAKUUSTA

Motor Company of Finland O/Y
<3£* takaa allamainitnin edellytyksin
kaikki toimittamansa valmisteet ja vaih-
taa tehtaassaan niiteen jokaisen sellai-
sen osan, joka normaalin käytön jälkeen
on yhtiön mielestä osoittautunut val-
mistukseltaan tai aineeltaan vialliseksi,
tai korjaa yhtiö sellaiset osat, jos kat-
soo sopivaksi.

Siinä tapauksessa, että ostaja uskoo
korjaustyön suorituksen, nimittäin nii-
den osien purkamisen, vaihtamisen ja
uudelleen asentelun, jotka osat yhtiö on
tunnustanut olleen viallisia, asianmukai-
sessa järjestyksessä nimitetylle Ford-val-
misteiden myyjälle, ei tästä työstä veloi-
teta mitään. Tässä yhteydessä on Ford-
valmisteiden myyjä eikä yhtiö vastuussa
tämän työn oikeasta suorittamisesta.

Tämä takuu rajoittuu siihen, että osta-
jalle toimitetaan maksuttomasti, lukuun-
ottamatta kuljetuskustannuksia, uudet
tai korjatut osat sellaisten osien sijaan,
jotka yhtiö on tunnustanut viallisiksi,
sekä että myyjän kanssa on tehty sopi-
mus siitä, että tämän toimesta työ suori-
tetaan maksuttomasti, kuten edellä on
mainittu. Yhtiö ei sitoudu kuitenkaan
mihinkään vastuuseen valmisteistaan, jos
niihin on tehty muutoksia muualla kuin
sen omissa tehtaissa. Yhtiö ei myöskään
sitoudu minkäänlaiseen takuuseen ilma-
renkaiden suhteen. Missään tapauksessa
ei yhtiö vastaa ruumiinvammasta, hen-
kilökohtaisista tapaturmista tai sellaisista
johtuneista vioista tai muista vahingoista,
olkoot ne mitä laatua tahansa, eikä myös-
kään sitoumuksista, lupauksista tai ta-
kuista, joita sen tavaroita myyvät henki-
löt ovat antaneet.

jaamaan.
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AUTOILIJAN 12 KÄSKYÄ

1. Kohteliaisuus on ensimmäinen käsky. Ajattele
ensin toisen oikeuksia.

2. Keskity ajamiseen ja ole valmis kohtaamaan
odottamattomia tapauksia.

3. Huolehdi siitä, että hallitset vaunuasi.

4. Noudata kaikkia pysähdys- ja ajosääntöjä.

5. Aja oikeata puolta ja seuraa tarkasti varoitus-
merkkejä.

6. Anna merkki pysähtyessäsi ja kääntyessäsi.
Tarkkaa edellä ajavia autoja.

7. Hiljennä vauhtia tienristeyksissä, koulujen lä-
hellä ja muissa vaarallisissa paikoissa.

8. Ala milloinkaan sivuuta autoja mäissä, mutkissa
ja risteyksissä.

9. Sovita vauhti tien laadun ja ilmojen mukaan,
ottaen huomioon sateen, lumen, jään, pehmeät
paikat, sillat ja uurteet.

10. Ole varovainen sovelluttacssasi sivuuttamis
oikeutta.

11. Muista että itsekin joskus olet jalankulkija.

12. Tunne lakipykälät. Ne laadittiin sinua suo-
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HUOLTO-
SITOUMUS

Vaununomistajan nimi

Moottorinumero

Sytytysavaimen N:o

Oven avaimen N:o

Toimituspäivä

Myyjä



9. Renkaiden ilmapaineen tarkistus

2. Kaasuttajan tarkastus ja tyhjäkäynnin tarkistus
3. Konealustan voitelu

huolellisesti tarkastaneet vaununne ennen sen luovuttamista.
Sen suorituskyky ja taloudellisuus riippuvat suuresti siitä hoidosta, jonka
se varsinkin ensimmäisten käyttökuukausien aikana saa osakseen. Huoleh-
timalla järjestelmällisesti vaunun voitelusta, tarkastuksesta ja mekaanisten
osien tarkistuksesta voitte olla varma siitä, että uusi Ford-vaununne tulee
mahdollisimman suuressa määrin tyydyttämään Teitä.

A — TARKASTUKSET JA TARKISTUKSET. Kehoitamme Teitä, ajettuanne
vaunullanne 500 km., tuomaan sen korjaamoomme ensimmäistä sekä 1.500 km.
ajon jälkeen toista, allamainitun ohjelman mukaista tarkastusta ja tarkis-
tusta varten. Toimitamme nämä tarkastukset maksutta veloittaen ainoas-
taan käytetystä moottoriöljystä. (Näihin maksuttomiin tarkastuksiin ja
tarkistuksiin ei tietenkään sisälly mitään onnettomuuksista, väärinkäytöstä
tai huolimattomuudesta aiheutuvia korjauksia.)

TARKASTUS JA TARKISTUS 500 KM. AJON JÄLKEEN.
1. Sylinterikannen mutterien ja venttiilikammion kannen ruuvien kiristys
2. Moottorin öljyn vaihto (öljystä veloitetaan erikseen)
3. Kaasuttajan tarkastus sekä tyhjäkäynnin tarkistus
4. Valojen, merkinantotorven ja tuulilasin puhdistimen tarkastus
5. Kennoston, hapon ominaispainon ja johtoliitosten tarkastus (tarvit-

taessa on kennostoon lisättävä tislattua vettä)
6. Generaattorin lataustehon tarkastus ja tarkistus — ajovaatimustenne

mukaisesti
7. Vesipumpun ja jäähdytysjärjestelmän yhdysletkujen liitteiden tarkistus
8. Jarrujen tarkastus sekä tarpeen vaatiessa niiden tarkistus

TARKASTUS JA TARKISTUS 1,500 KM. AJON JÄLKEEN.
■

1. Moottorin öljyn vaihto (öljystä veloitetaan erikseen)

4. Kennoston, hapon ominaispainon ja johtoliitosten tarkastus (tarvit-
taessa on kennostoon lisättävä tislattua vettä)

5. Generaattorin lataustehon tarkastus ja tarpeen vaatiessa tarkistus
6. Virranjakajan katkojakärkien välien tarkistus
7. Valojen, merkinantotorven ja tuulilasin puhdistimen tarkastus
8. Vesipumpun sekä jäähdytysjärjestelmän yhdysletkujen liitteiden tarkistus
9. Renkaiden ilmapaineen tarkistus

10. Pyörien muttereiden tarkastus ja tarpeen vaatiessa niiden kiristys

11. etupyörien laakereiden tarkistus
12. Ohjauslaitteen kuulavarren ja vetotangon tarkistus
13. Etupyörien suuntauksen tarkistus
14. Jarrujen tarkastus ja tarpeen vaatiessa niiden tarkistus
15. Koeajo.

B — MATKALLA — Siinä tapauksessa, että satutte olemaan pitemmällä
matkalla silloin kun vaunun jommankumman maksuttoman tarkastuksen
tulisi tapahtua, on kuka VALTUUTETTU FORD-MYYJÄ tahansa
valmis suorittamaan tarkastustyön. Tällöin on huomattava, että ensimmäi-
sessä 500 km. ajon jälkeen tapahtuvassa tarkastuksessa veloitetaan asiakasta
ainoastaan moottoriöljystä, toisesta, 1.500 km. ajon jälkeen suoritetta-
vasta tarkastuksesta veloitetaan 75 mk, lukuunottamatta maksua moottori-
öljystä. Suorittamastanne 75 markan erästä vaaditte myyjältä kuitatun
laskun, jonka allekirjoittanut myyjä lunastaa samasta summasta.

C —■ VOITELU —■ Suorittaessanne auton toimitustilaisuudessa Smk.
tulee allekirjoittanut myyjä voitelemaan konealustan sekä vaihtamaan moot-
torin öljyn — jolloin moottoriöljystä veloitetaan erikseen — kunnes vaunulla
on ajettu 18.000 km. tai kunnes vuosi on kulunut umpeen toimituspäivästä
lukien riippuen siitä, mikä tapahtuu aikaisemmin. Toisen tarkastuksen jäl-
keen, tai kun vaunulla on ajettu 1.500 km., olette oikeutettu saamaan 11
vaunun voitelua, jotka suoritetaan joka 1.500 km. ajon jälkeen tai kerran
kuussa.

E> — TARKASTUS — Olemme valmiit maksutta tarkastamaan vaununne
joko yllämainittujen voitelujen yhteydessä tai milloin haluatte, edellyttäen
ettei mitään osia tarvitse irroittaa. Siinä tapauksessa, että näissä tarkas-
tuksissa osoittautuisi välttämättömäksi tai tarpeelliseksi suorittaa korjauksia
tai vaihtaa osia, toimitamme tällaiset korjaukset Ford Motor Company of
Finland O/Y:n ehdottamiin vakiohintoihin saatuamme siihen Teidän suos-
tumuksenne. Ylläolevan ohjelman mukaisen vaununne järjestelmällisen ja
säännöllisen huollon avulla vältytte vaikeuksista, joita muuten saattaisi
ilmaantua. Kehoitamme Teitä oman etunne vuoksi käyttämään hyväksenne
tarjoamaamme huoltoa.

E —■ VARAOSAT Kokemus on osoittanut, että ajan pitkään on huo-
keinta ja varminta käyttää kaikissa korjauksissa alkuperäisiä Ford-vara-
osia, joita Ford-myyjät ja Ford-korjaamot myyvät.

Myyjän allekirjoitus


