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Teie sõiduki enne üleandmist hoolikalt
läbi kontrollinud. Teie sõiduki töövõime ja aine-
lised kasutustingimused on suurel määral rippuvad,
sellest, kuidas sõiduki eest hoolt kantakse. See
on eriti maksev esimeste kuude kohta. Järjepärase..
määrdesüsteemi, kontrollimiste ja mehhaaniliste:

lähivaatluste abil võite saada täie rahulduse omast,
uuest Ford sõidukist.

Määrimine, kontroll ja lähivaatlused.
Iga uue Ford sõiduki ostja on õigustatud saama

ilma hinnata kaks järelkontrolli, määrimist ja erilist
mehhaanilist lähivaatlust esimeste 600 ning 1.500
klm. sõidu järele. Mõlemad lähivaatlused sisal-
davad:
1. Shassii määrimise käsiraamatus oleva määrdesüsteemi

kohaselt ja mootoriõli vahetuse (õli eest erimaks.)
2. Tüüriseadeldise lähivaatluse, laternate, signaali, tuule-

klaasi pühkija, akumulaatori, akumulaatori juhtmete,
jahutusvee voolikute ja veepumba kontrolli ning sõidu-_

proovi.
3. Lähivaatlused. Silindrikaane poltide kinnistus. Gaasis-

taja lähivaatlus. Dünamo laadimise seadmine nõudeko-
haseks ja, kui peaks osutuma tarvilikuks, ka ederataste
suunatamine. Ederataste laagrite kontroll ja seade, venti-
laatori rihma seade ja kui vajalik pidurite ning siduri
pedali liikumise seade ja kõigi ratta kummide õhuga
täitmine kuni normaalrõhuni.

Rersudel.
Sel juhtumil, kui olete reisul säärasel ajal, mil

on tarvilik teostada emb-kumb vabadest lähivaat-
lustest, on iga volitatud Ford-müüja valmis selle
teostama. Teil on ainult maksta vastavale Ford-

müüjale emma-kumma lähivaatluse eest Ekr. 8: —
(peale mootori õli) kviteeritud arve vastu. Selle
kviitungi vastu teostab allakirjutanud Ford-müüja
Teile ülalnimetatud tehingud, Teie poolt makstud
läbivaatluskulude kohaselt.

Määrimine.
Allakirjutanud firma teostab Teie sõiduki määri-

mise ilma hinnata (peale mootoriõli) kümme korda,
teiste sõnadega iga 1500 klm. sõidu järele või kord
kuus .— kumb varemini kätte jõuab. Need määri-
mised sisaldavad:
1. Mootori/õli vahetus (õli eest erimaks).
2. Kõigi määrimisniplite täitmine.
3. Mootori katte pidemete ja hingede määrimine.
4. Tüüriseadeldise, käigukasti ja tagatelje täitmine õliga

(õli eest erimaks).
5. Voolujagaja kühmiku määrimine vaseliiniga.
6. Kummide täitmine õhuga nõuetava rõhuni.

Need 10 määret ei sisalda sääraseid määrimisi,
mis käsiraamatu kohaselt tuleksid teostamisele
ainult kaks korda aastas. Ederataste laagrite määri-
mine, edevedrude rasvamine, tõuke tasandajate
täitmine, käigukasti ja tagatelje uhtumine petroo-
leumiga sünnib ainult Teie nõude peale ja eri-
maksu eest.

Kontroll. Ülalnimetatud määrimistega ühen-
duses oleme igal ajal valmis kontrollima Teie sõi-
dukit ilma hinnata sel eeldusel, et üksikosi pole
tarvis paigast liigutada ega asendada. Parandused
või osade vahetused, mis sääraste kontrollidega

ühenduses osutuvad paratamatuks või soovitavaks,
teostame Ford Motor Company of Finland O/V
poolt kindlaks määratud standardhindadega, kui
saame selleks Teie nõusoleku. Järjekindel ja süstee-
mipärane hooldus Teie sõiduki üle eelpoolnime-
tatud viisil võib paljudel kordadel takistada vigas-
tuste tekkimist. Soovitame Teile Teie oma huvides
kasutada meie poolt pakutavat hooldeteenistust.
Järgimised kontrollid teostame ühenduses iga eel-
poolnimetatud määrimisega:
1. Siduri pedali liikumise kontroll.
2. Piduri pedali liikumise kontroll.
3. Ederataste suuna, laagrite ja pidurite võimaliku lõtvumise

ning paraleelvarva ühenduste kontroll.
4. Valgustusseadeldise kontroll.

Varuosad.
Lõpuks tahame rõhutada seda asjaolu, et kui

Teie sõiduki juures osutub tarvilikuks vahetada
mõningaid osi, siis palume heatahtlikult arvesse
võtta, et selleks otstarbeks peab tarvitama ainult
õigeid Ford-varuosi. Meie tarvitame ainuüksi
Õigeid Ford-varuosi.

Müüja allkiri.



Kereiüüp

Allakirjutanu on ostnud ülaloleva mootoriga varustatud Fordi veoaui 0
Müüja nimi ja aadress

Mootorinumber

Tehingupäev Maksutingimused

Omanfme varem Ford sõiduauto veoauto

Omaniku allkiri

Täielik nimi

Tiitel või amet

A adress

TÄHELEPANUKS! Tagatis ei ole maksev enne, kui käesolev plankett tervena on saadetud
Ford Motor Company of Finland 0/Y»le Helsingisse registreerimiseks.





TAGATIS
Ford Motor Company of Finland O/V., Helsingi, mida allpool nimetatakse

»Ühinguks», annab oma tooteile alljärgneva tagatise, ja see tagatis astub kõigi
seaduses või muul viisil määratud tingimuste või tagatiskohustiste asemele.

Sel korral, kui ühingu toodete mingisuguses osas avaldub rike ja kui vigaseks
arvatud osa saadetakse kulu vabal t ühingule, enne kui kuus kuud on möödunud
sõiduki üleandmisest ostjale, kohustub ühing nimetatud osa järele vaatama, ja
kui tõestatakse mingi aine- või valmistusviga, parandama vigase osa või asetama
selle ilma hinnata uue osaga. Tagatis piirdub sellega, et säärane uus või parandatud
osa antakse üle veovabalt ühingu ruumes Helsingis. Sel korral, kui ostja nõuab
volitatud Ford-müüjalt enne kui kuus kuud on möödunud kättetoimetamise
päevast säärase osa vahetamist või parandamist, mille ühing on tunnistanud
hiljem vigaseks, teostatakse osa paigastvõtmine ja paigaleasetamine hinnata ja
sel korral kannab töö teostamise eest vastutust müüja aga mitte ühing.

Ühing ei kohustu mingiks muuks kui siin kohal nimetatud tagatise pidamiseks,
aga eeldab, et ostja ühingu tooted erne ostu täpsalt läbi kontrolliks. Isikud, kes
müüvad ühingu tooteid ei ole milgi määral ühingu volinikud või esindajad ja
neil ei ole õigust ega volitusi ühingu nimel või ühingut kohustavalt anda mingeid
lubadusi ega kohustifi.

Tagatis puudutab ainult uusi ühingu pooltvalmistatud sõiduautosid, veoautosid,
shassid ja nende osi. Selle vastu tagatise alla ei kuulu rattakummid, kiiruse-
mõõtjad, elektriseadeldis ega muu erivarustus (sia hulka arvatud autokere tööd),
mis on teiste poolt valmistatud, kuigi ühingu poolt kätte toimetatud. Nimetatud
varustus kuulub asjaomase valmistaja eritagatise alla kui sarnane on antud.
Tagatise alla ei kuulu ka ühingu tooted mis mitte ühingult ostetud ei ole. Ühing
jätab omale vabaduse teha muudatusi konstruktsioonis või parandada oma too-
teid ilma kohustuseta lisada need tooteile mis ennem valmistatud.

Ühingu vastutus piirdub ainult selle tagatislepingu tingimustega, mistõttu
ühing ei vastuta isikuliste vigastuste eest, või muude otseste või kaudsete kahjude
eest, mis võivad juhtuda ühingu või selle müüja poolt kättetoimetatud toodete
vigasuste kaudu. See tagatis ei puuduta vigu, mis on tekkinud autovõistlusil,
kulumisest, väärkäitumisest või lohakusest, samuti ka mitte sääraste toodete
vigu, mis on parandatud mujal kui ühingu töökodades või mis on antud üürile
või mille tunnusmärke, numbreid või kaubamärke on muudetud või eemaldatud.

Selle tagatise maksvus oleneb sellest, kas ostja täpsalt täidab järgmisi määrusi:
a) ostja peab isiklikult ostmise juures täitma ja alla kirjutama blanketi, mille
ühing müüja kaudu annab temale täitmiseks ja sinna märkima oma nime, aadressi,
ostupäeva, auto mootori numbri ja müüja nime ning aadressi. Selle järele peab
müüja saatma blanketi ühingule, mille järele ostja saab ühingult ühingu poolt
alla kirjutatud eksemplari tagatisest, mille kaebust avaldades peab esitama
ühingule. Tagatist ei saa ilma ühingu kirjaliku loata üle anda teisele isikule.
b) Ostja peab ühingule saatma selle osa, mis leitakse olevat vigane, kohe kui
väidetav viga on esile tulnud. Ostja peab maksma veokulu ette ja vigase osa
peab pakkima hoolsasti ning varustama selgesti ostja täieliku nimega, aadressiga
ning selle auto mootori- jashassiinumbriga, kuhu osa kuulub, c) Ostja peab samal
korral kui vigaseks väidetud osa saadetakse üdingule, saatma ka üksikasjaliku
kirjelduse väidetavast veast, nimetades kaebuse põhjused, d) Ühingu otsus kõigi
nõuete puhul on lõplik ja ostja peab nimetatud otsuse heaks kiitma. Kontrolli-
miseks saadetud osa võidakse kontrollimise järele viibimata hävitada, kui müüja
ei ole eriliselt palunud osa tagasisaatmist sel juhul, kui parandamist ei lubataks.

Käesolevaga tõendatakse, et auto, mootori number

on täna meil märgitud

omanduseks, aadress

ja selle suhtes on maksevSee
tagatis

kaotab
maksvuse,
kui

autosse
on

asetatud
muid

kui
ühingu

poolt
kättetoimetatavaid

varuosi.

ülalnimetatud tagatis.

FORD MOTOR COMPANY OF FINEAND O/V.

Helsingis, 193
Juhataja.
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