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Henry Ford var pioniär för kontrollerad ser-
vice med fastställda reparationspriser och billiga
reservdelar. Tack vare honom är det möjligt
för vagnsägaren att erhålla nödiga delar genast

och få reparationer utförda snabbt och bekvämt
till en mycket rimlig kostnad. Och nu har Ford
Motor Company satt ett nytt, förmånligt service
system i funktion, som såväl ägare av Ford V-8
som 4-cyl. vagnar kunna draga nytta av.

Begär ytterligare upplysningar om denna nya
service. Något liknande har tidigare
aldrig erbjudits Eder. Det är ett av
skälen, varför Ni bör äga en Ford V-8 — den
enda vagnen till lågt pris med V-8 motor —

vagnen som hundratusentals ägare anse som den
mest ekonomiska och den bästa Ford som någon-
sin byggts.
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Fords utbytessystem omfattar även sådana
delar som bromsbackar, vevstakar, lagerhal-
vor m. m. Begär fullständiga detaljer och
priser på delar och aggregat, som ingå i

Fords utbytessystem.



MOTORER
TILL LÅG KOSTNAD

FORD V-8 FMK 3.600:-
FORD 4-SYL., MODELL "B" „ 2.600:-

Detta nya utbytessystem gör det möjligt för
ägare av Ford person- och lastvagnar att utbyta
sina gamla motorer mot av Ford Motor Company
of Finland O/V, Helsingfors, fabriksrenoverade
motorer. Alla V-8 motorer och modell B, få utby-
tas. Renoveringen utföres av Fords fackutbildade,

erfarna personal med hjälp av specialmaskiner
och precisionsverktyg. Förslitna delar utbytas
mot nya och de förbättringar, som förekommit

med avseende å motorn, tillämpas såvitt möj-
ligt med undantag av sådana, som röra förgasar-
och tandningssystem etc.

Lägg märke till ovannämnda låga priser.
Detta betyder för Eder icke endast besparing
i pengar, utan även i tid, ty i stället för att
binda Eder vagn för renovering under flere
dagar, kan Ni få motorn utbytt på några
timmar.

Begär detaljerade upplysningar hos närmaste
Ford-försal jare ej endast om utbyte av motorer
utan även om andra delar och aggregat, som äro
inbegripna i Fords utbytessystem.

"Vi hava alltid hyllat den uppfattningen, att en försäljning icke avslutar vår förbindelse
med köparen utan i stället giver oss en ny förpliktelse, nämligen att se till att vagnen gör
honom god tjänst. Vi äro lika intresserade av vagnens ekonomiska drift, som Ni är av en
ekonomisk tillverkning."
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