
Kauppakirja.

Allekirjoittaneet osoite:

ostajana ja

osoite: , myyjänä, ovat

tehneet seuraavan sopimuksen:

l:o. Allekirjoittan osta tällä kauppakirjalla

yhden kpl automobiiliaj__merkki ja tyyppi

valmistusnumero: , paino: , silinteriluku: , niiden mittasuhteet

, HV (valmistajan ilmoittamat) , HV (suomal. vero HV) , renkaiden

laatu ja mittasuhteet: , tavara-automobiilin

kantavuus: , sen pituus, leveys ja korkeus:

Huom.

Automobiili toimitetaan ostajalle

kuluessa ja lähetetään ostajan kustannuksella ja vastuulla

),2:o. Kauppasumma on Smk

mikä suoritetaan siten, että ostaja kauppakirjaa allekirjoitettaessa maksaa käteisesti Smk.

) sekä

automobiilia vastaanottaessaan Smk.

(... .) ja loppusumma seuraavissa

p:nä kuuta 19 Smk.

p:nä kuuta 19 Smk.

p:nä kuuta 19 Smk.
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Edellämainittu hinta tarkoittaa heti tapahtuvaa toimitusta, mutta jos valmistustehdas Ford
Motor Company korottaa myyntihinnan Suomessa ennen määrättyä toimituspäivää, on kauppasum-
man suuruus selitettävä niinkuin tämä uusi hinta olisi alunpitäin ollut voimassa.

Ostaja on oikeutettu hinnannousun tapahtuessa peruuttamaan kaupan ja saamaan suorittamansa
ennakkomaksut takaisin.

3:o. Ostaja on velvollinen sopimusta allekirjoitettaessa jättämään hyväksyttyjä, pankkikelpoisia
vekseleitä kunkin vielä maksamatta olevan kauppasumman erän vakuudeksi. Näitä vekse-
leitä ei saa kuitenkaan pitää kauppasumman vastaavan osan maksuna.

Myyjä on oikeutettu diskonttaamaan ylempänä mainitut tunnusteet ja maksaa ostaja, jos luotto
on pitempi kuin 14 päivää, diskonttokoron yksityispankkien yleisesti käyttämän diskonttokoron
mukaan, vähintään kuitenkin 10 %, pankkiprovisionin, mahdolliset perimiskustannukset, leima-
merkit y. m.

Ellei myyjä ole vaatinut ostajalta vekseleitä kauppasumman maksamattomasta osasta, tulee
ostajan suorittaa, jos luotto on pitempi kuin 14 päivää, diskonttokorko yksityispankkien yleisesti
käyttämän diskonttokoron mukaan, vähintään kuitenkin 10 %.

Sovitut vähittäismaksut, joista ei ole vekseleitä vaadittu, suorittaa ostaja käteisesti myyjän
konttorissa, missä tämä lankeemispäivänä sijainneekaan. Jos myyjän osoite on muuttunut, tulee
hänen siitä ilmoittaa ostajalle kirjatulla kirjeellä tämän yllämainitulla osoitteella.

Myyjä on oikeutettu vapaasti siirtämään tämän kauppakirjan tahi siihen perustuvan saata-
vansa tai osan siitä kolmannelle henkilölle, mutta on ostajalle siitä ilmoitettava.

4 :o. Omistusoikeus kysy myks e s s a olevaan auto mobii 1 i i n siirtyy
ostajalle vasta kun kauppa s v m m a on täydelleen m aksettu ja ostaja
täyttänyt kaikki tästä kauppakirjasta johtuvat velvollisuutensa
m yyjää kohtaan, ja on huomioonotettava ettei vekseliä saa pitää 3
k o h.d a n 1 mome n t i n mukaa n mak s v n a ennenkuin se on täydelleen lu-
nast e 11 v.

Omistusoikeus käsittää kaikki varusteet, jotka ostossa seurasivat automobiilia.
5:o. Niin kauan kun omistusoikeus kysymyksessä olevaan automobiiliin on myyjällä, ovat

seuraavat määräykset voimassa:
Myyjällä on oikeus antaa rekisteröidä automobiilin omaan nimeensä ostajan kustannuksella.

Ostaja sitoutuu hoitamaan automobiilia kaikella huolella ja pitämään sitä hyvässä kunnossa sekä
myöskin olemaan viemättä sitä pois maasta, ellei myyjä ole antanut siihen kirjallista suostumus-



taan. Jos ostaja muuttaa toiselle paikkakunnalle tahi sijoittaa automobiilin muulle kuin alunperin
ilmoittamalleen paikkakunnalle, tulee hänen heti kirjatulla kirjeellä ilmoittaa siitä myyjälle. Ostaja
ei ole oikeutettu myymään, panttaamaan, lahjoittamaan tai muulla senkaltaisella tavalla käyttä-
mään tahi luovuttamaan hallintaoikeuttansa automobiiliin tahi sen varusteisiin, uhalla että tämän
määräyksen rikkomisesta syytetään rikoslain mukaan. Automobiilia ei saa käyttää muut kun ostaja
tahi hänen vakinaisesti palkkaamansa kuljettaja eikä missään tapauksessa luvattoman tavaran kul-
jetukseen. Automobiilia ei saa jättää korjattavaksi muille kun valtuutetulle Ford-korjauspajalle.
Kaikki varaosat ovat ostettavat valtuutetulta Ford-myyjältä, Ford-korjauspajalta tahi Ford-vara-
osienmyyjältä. Niin kauan kuin osa kauppasummaa vielä on maksamatta, on myyjällä oikeus
milloin hän hyväksi näkee tarkastuttaa automobiili.

Myyjä on oikeutettu ostajan kustannuksella vakuuttamaan automobiilin varusteineen kaiken
vahingon varalta Smk:sta

Vakuutuskirja säilytetään myyjän luona, ja on hän oikeutettu nostamaan ja kuittaamaan
vakuutussumman sekä siitä vähentämään saatavansa. Vakuutusmaksun on ostaja velvollinen
suorittamaaon laskun mukaan vaadittaesssa.

6:0. Ellei ostaja täytä maksuvelvollisuuksiaan tämän sopimuksen mukaisesti tai rikkoo 5 koh-
dassa olevia määräyksiä tahi laiminlyö jotakin, johon hän saman kohdan mukaan on velvollinen
taikka jos ostaja muulla tavoin poikkeaa tämän sopimuksen määräyksistä, on myyjä oikeutettu
heti ottamaan automobiilin siihen hankittuine varusteineen haltuunsa, tarvitsematta kääntyä viran-
omaisten puoleen, ja voi myyjä senjälkeen harkintansa mukaan joko

a) edelleen pitää automobiilin ostajaa varten luovutettavaksi hänelle kauppasumman maksa-
matonta osaa ja kaikkia kustannuksia, niihin luettuna vajavuokra takaisinottopäivästä lukien, ko-
rot y. m., vastaan, tahi

b) pitää sekä automobiilin että jo suoritetun ja automobiilia takaisinotettaessa maksettavaksi
langenneen osan kauppahintaa omanaan .korvauksena automobiilin käyttämisestä ja kuluttamisesta.

8:0. Mahdollisten vastavaatimusten perusteella älköön estettäkö myyjää ottamasta automo-
biilia haltuunsa, vaan tehköön ostaja vastavaatimuksensa eri oikeudenkäynnissä, jos hän katsoo
syytä olevan.

9:o. Jos toimitus ylivoimaisen tapahtuman johdosta tai muista, myyjästä riippumattomista
syistä viivästyy enemmän kuin yhden kuukauden yli sovitun toimitusajan, on ostaja oikeutettu
peruuttamaan tämän sopimuksen ja saamaan maksamansa osan kauppahintaa takaisin.

Toimituksessa tapahtunut viivytys, joka on johtunut ylempänä mainituista syistä, ei oikeuta
ostajaa vaatimaan minkäänlaista korvausta.

10:o. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet — myöskin 8 kohdassa mainitut ■—ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.
11 :o. Kaikki myyjän ostajalle tehtävät ilmoitukset voidaan laillisesti tehdä ostajan yllämaini-

tulla osoitteella, ellei ostaja kirjatussa kirjeessä ole myyjälle ilmoittanut uutta täydellistä osoitettansa.

12:o FORD MOTOR COMPANY,

antaa takuun kaikille uusien FORD-automobiilien osille, kehyksille, konealustoille ja Fordson trakto-
reille, joiden todetaan olleen viallisia työhön tai aineeseen nähden, kun autoa 011 ajettu ja käy-
tetty säännöllisellä tavalla. Tämä takuu rajoittuu siihen, että ostajalle lähetetään ilmaiseksi,
lukuunottamatta rahtikuluja, uusi tai uudet osat niiden osien sijaan, jotka tehdas on tunnustanut
viallisiksi. Tehdas ei kuitenkaan katso voivansa vastata mistään autosta, kehyksestä, konealus-
tasta tai traktorista siinä tapauksessa, että se on korjattu muualla kuin toiminimen omissa teh-
taissa tai sen hyväksymissä korjauspajoissa. Jos ostaja käyttää tai antaa käyttää autossaan, ke-
hyksessään, konealustassaan tai traktorissaan sellaisia osia, joita FORD tehdas ei ole valmistanut
tai toimittanut, kadottaa tämä takuu voimansa. Kumirenkaisiin nähden ei tehdas anna minkään-
laista takuuta. Tehdas ei vastaa ostajalle mistään myyjän tehtaan tuotteisiin nähden antamista
lupauksista tai takauksista, paitsi niistä, jotka yllä ovat mainitut.



HUOMAUTUKSIA.

19p:nä

Ostaja. Myyjä.

Nimikirjoitukset oikeiksi todistavat:

p:nä 19
:

Nimikirjoitukset oikeiksi todistavat:

Ostajan ylläolevan sitoumuksen täyttämisestä menevät allekirjoittaneet, kukin omasta ja tois-
tensa puolesta omavelkaiseen takaukseen.

Seinäjoen kirjapaino.
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