
__i i___i____a





Buoffo

LINCOLN C W) Fbrdsorv.

Ha on Yord*



MITÄ ON FORD-HUOLTO?
Ford-huolto on järjestetty, jotta Ford-autot voi-

taisiin aina pitää hyvässä ajokunnossa. Ford on
luotettava, kestävä, taloudellinen ja täysin nyky-
aikainen kulkuneuvo. Jokainen hyvä auto kestää
aika lailla leväperäistäkin käyttöä. Mutta jokainen
vaunu pysyy kunnossa tietenkin paljon kauemmin,
jos sitä järkiperäisesti hoidetaan. Juuri tämän järki-
peräisen hoidon takaaminen kaikille Ford-omista-
jille on Ford-huollon tarkoituksena.

MITÄ FORD-HUOLTO TARJOAA
TEILLE?

Ford-huolto tarjoaa Teille neljä etua, joita hy-
väksenne käyttämällä Ford-auto tulee Teitä aina
palvelemaan tyydyttävästi. Nämä edut ovat:



1) VALTUUTETTU FORD-MYYJÄ- JA
JAAMOVERKOSTO.

a> TÄYDELLINEN VARASTO OIKEITA
FORD-OSIA.

3>; VAPAA-HUOLTOTARKASTUS.
4) RAJATON TAKUU.

Näitä neljää etua voitte käyttää hyväksenne seu-
raavalla tavalla.

VALTUUTETTU FORD-MYYJÄ- JA
KORJAAMO VERKOSTO.

Tämä verkosto ulottuu maamme miltei jokaiseen
kolkkaan. Olittepa missä tahansa aina on Ford-
myyjä lähistöllä. Hänen taitavat ammattimiehensä
suorittavat kaikki tarvittavat tarkistukset erikois-
työkaluilla nopeasti jahuolellisesti.

Vaikka autossanne ei olisikaan mitään vikaa on
kuitenkin hyvä tapa käydä säännöllisin väliajoin
Ford-myyjän korjaamossa vaihtamassa öljyä ja
suorittamassa muita välttämättömiä tarkistuksia.
On parempi estää vian ilmeneminen ennen
kun se alkaa ajoa haitata. Tämä tapa lisää vaununne
elinikää ja Teidän jokapäiväistä ajonautintoanne
enemmän kuin aavistattekaan.



OIKEAT FORD-VARAOSAT.

Teidän on syytä kaikissa huoltotarpeissanne
kääntyä valtuutetun Ford-myyjän puoleen, sillä
he ovat juuri erikoisesti varustautuneet vastaamaan
Ford-huollosta. Heidän luonaan käydessänne tulee
osaksenne altis, huomaavainen kohtelu. Sillä Ford-
myyjä tekee kaiken voitavansa pitääkseen Teidät —

asiakkaansa — tyytyväisenä. Ford-myyjän luona
saatte varmasti oikeita, alkuperäisiä Ford-varaosia,
mikä seikka merkitsee tavattoman paljon vau-
nunne hyvinvoinnille.

Ford-osat ovat samaa hyvää ainetta, samaa tark-
kuustyötä ja samaa korkeaa laatua kuin itse vaunu-



VAPAA HUOLTOTARKLSTUS.

r v us »-ajan ja pit-
kän eliniän.

Joka 750, 1,500
ja 2,500mkilomet-
rin jälkeen tarkas-
taa Ford-myyjä
vaununne ilmai-
seksi todetakseen
siihen mahdollisesti
ilmaantuneet viat.

km. Ne Ford-osat, joita huollossa käytetään, sopi-
vat paikoilleen yhtä täsmällisesti kuin ne, joista
auto tehtaassa koottiin. Mutta ei siinä kyliini Ne
ovat myös läpikäyneet samat tarkat kontrollit kuin
auto itse, joten laatu ja kestävyys on taattu.

Ja parhainta kaikesta on se, että oikeita Ford-
osia on aina ja kaikkialla saatavissa juuri silloin
kun niitä satutaan tarvitsemaan.

Tarvitessanne Ford-osia kääntykää aina valtuutetun
Ford-myyjän puoleen ollaksenne varmat siitä, että
saatte oikeita, alkuperäisiä Ford-osia.

Erikoisen tärkeätä autonne hyvinvoinnille ovat
sen ensimmäiset ajokilometrit, jolloin kaikki sen
osat hioutuvat oikeisiin uriinsa. Maksuton huolto-
tarkistus takaa vaunullenne »onnellisen nu o -



Maksuttomassa tarkistuksessa vaihdetaan
moottoriöljy, konealusta ja jouset voidellaan ja
suoritetaan seuraavat tarkistukset.

1) PATTERI

2) KENRAATTORIN LATAUSVIRRAN
VAHVUUS

3) VIRRANJAKAJA

4t) KAASUTTAJAN SÄÄTÖ

5) VALONHEITTÄJÄT

©) JARRUJEN TOIMINTA

7) NESTEISKUNVAIMENTAJAT

S) OHJAUSLAITE

9) RENKAIDEN ILMANPAINE

10> KORIPULTIT KIRISTETÄÄN

Kaikki nämä työt suoritetaan aivan ilmaiseksi,
maksatte vain uuden öljyn hinnan.

Muistakaa siis — oman etunne vuoksi — tuoda
autonne Ford-korjaamoon tarkastettavaksi matka-
mittarin osoittaessa 750, 1,500 ja 2,500 km.



Vapaan huoltokauden päätyttyäkin tulee Teille
ajan pitkään huokeammaksi ja edullisemmaksikään-
tyä valtuutetun Ford-myyjän puoleen apua tar-
vitessanne.

RAJATON TAKUU.
Ford-takuulla ei ole mitään aikarajoitusta. Ford

ei ole taattu ainoastaan kolmeksi kuukaudeksi, puo-
leksi vuodeksi tai korkeintaan vuodeksi kuten
useimmat muut koneet, vaan koko sen eliniäksi.
Toinen ajaa autollaan vuodessa ehkä 20,000 km.,
toinen vain 5,000 km. Selvää on, että edellisen
autossa mahdolliset viat saattavat ilmetä esim.
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HELSINKI

vuoden kuluessa, jotavastoin jälkimmäisessä au-
tossa niin voi käydä vasta seuraavan vuoden aikana
— jolloin takuu ehkä ei enää ole voimassa. Tätä
aikarajoitusten tuottamaa haittaa ei Ford-omistajan
tarvitse pelätä.

Ford Motor Company of Finland O/Y takaa
rajattomaksi ajaksi kaikki toimittamansa valmisteet
ja vaihtaa uuteen tai korjaa jokaisen valmistuksel-
taan tai aineeltaan vialliseksi osoittautuneen osan.
Sellaisten osien vaihtamisesta aiheutuvan työn
suorittaa Ford-myyjä ilmaiseksi.

Tämä rajaton takuu, josta jokainenFord-omistaja
saa nauttia, on paras todistus Ford-auton kor-
keasta laadusta. Kirjallisessa takuusitoumuksessa,
jonka jokainen ostaja saa, määritellään takuuehdot
yksityiskohtaisesti.
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