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KULMAKIVI
Henry Ford oli uranuurtaja säännöstellyn huol-

lon järjestäjänä vahvistettuine korjaushintoineen
ja huokeine varaosineen. Hänen ansiostaan on
mahdollista vaununomistajan saada tarvitsemansa
osat heti ja korjaukset suoritetuiksi nopeasti ja
mukavasti erittäin kohtuulliseen hintaan. Ja nyt
on Ford Motor Comapny ottanut käytäntöön
uuden, edullisen huoltojärjestelmän, josta sekä
Ford V-kahdeksikkojen että nelisylinteristen
Ford-vaunujen omistajat voivat hyötyä.

Pyytäkää lisätietoja tästä uudesta huoltopalve-
luksesta. Mitään tämänkaltaista ei Teille aikai-
semmin ole tarjottu. Tämä on yksi niistä syistä,
minkä vuoksi Teidän tulee omistaa Ford V-kah-
deksikko, joka on ainoa huokeahintainen vaunu
varustettuna V-8 moottorilla, vaunu, jota miljoo-
nat omistajat pitävät taloudellisimpana ja par-
haimpana tähän saakka rakennetuista Ford-
autoista.
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Fordin vaihtojärjestelmä käsittää myös sel-
laiset osat kuten jarrukengät, kiertokanget,
laakerikannet y. m. Tiedustelkaa täydellisiä
yksityiskohtia ja hintoja osista ja asennelmista,
jotka sisältyvät Fordin vaihtojärjestelmään.
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MOOTTORBTA
HUOKEAAN HINTAAN

FORD V-8 SMK. 3.600:-
FORD 4-SYL, MALLI »B» » 2.600:-

Tämän vaihtojärjestelmän ansiosta voi Ford
henkilö- tai kuormavaunun omistaja vaihtaa van-
han moottorinsa Ford Motor Company of Finland
0/Y:n tehtaalla Helsingissä täysin uusittuun moot-

toriin. Kaikki V-8 moottorit ja kaikki B-mallit
voidaan vaihtaa. Korjaustyön suorittavat Fordin
ammattitaitoiset, kokeneet mekaanikot erikois-
koneilla ja tarkkuustyökaluilla. Kuluneet osat
vaihdetaan uusiin ja moottoreihin tehdyt paran-
nukset huomioidaan mahdollisuuden mu-
kaan lukuunottamatta sellaisia, jotka koskevat
kaasutus ja sytytysjärjestelmää, y.m.s.

Huomatkaa yllämainitut huokeat hinnat. Tämä
ei merkitse Teille ainoastaan rahansäästöä, vaan
myös ajansäästöä, sillä Teidän ei tarvitse jättää
vaunuanne moneksi päiväksi korjaamoon, vaan
saatte moottorin vaihdetuksi muutamassa tunr
n ista.

Tiedustelkaa lähimmältä Ford-myyjältä tar-
kempia yksityiskohtia ei ainoastaan mootto-
rien vaihdosta, vaan myös muista osista ja
asennelmista, jotka sisältyvät Fordin vaihtojärjes-
telmään.

»Olemme aina olleet sitä mieltä, että myynti ei lopeta suhdettamme ostajaan, vaan sen sijaan
asettaa meille uusia velvoituksia. Meidän on näet huolehdittava siitä, että vaunu palvelee
häntä hyvin. Meitä kiinnostaa yhtä paljon vaunun taloudellinen käyttö kuin Teitä sen
taloudellinen valmistus."
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