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De bornholmske Jernbaner, 
Direktøren, 

Rønne. 

'l' . 631. 

Samtlige Priser gælder for Levering ab Fabrik. Afleve-
ringsprøve finder Sted paa Bornholm, hvortil vi uden Udgift for 
B(l.Ilen sender en Montør med Ophold i 2 Dage for hver Vogntog. Ved 
eventuel længere Ophold betales Montørens Udgifter af Banen. 

Leveringstid,!. 

I Begyndelsen af 1950. 
Garanti: 

Der garanteres for indtil 30.000 km. Kørsel, dog ikke 
udover 6 Maaneder fra Vognenes Aflevering. Garantien omfatter 
Fabrikation- og Materialefejl ved de leverede Materialer, herfra 
undtages dog de elektriske Apparater og Instrumenter, for hvilke 
der ydes de paagældende Leverandørers Garanti. 

Garantien bestaar af betryggende Reparation eller Leve-
ring af nye Dele eller Materialer efter Seandias Valg. Ved Tilkal• 
delse af Montør betaler Scandia de dermed forbundne Udgifter til 
Rejse og Ophold, saaf'remt Skaden, der skal udbedres, .:-f _alder ind 
under Garantien, hvorimod Uontørens Løn betales af Banen. Ved · 
eventuelle Skader uden for Garantien betaler Baneri samtlige Udgif~ 
ter forbundet med Montørens Assistance. · ·· · 

Eventuelt Driftstab er Scandia UTedkommende. 
. .. ,, _ 

Betalingsbetiyelsers 
• ~... - ...... ·.i.i • -( .:-. . •.-... · . 

• ., • • l •.-~--~ • • • 

Beløb. 

, .... 
Betalingen erlægges saaledesa . · .. -. 
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af' Købesummen 
... It 

• '! 
• • 

• •• : •• , p· •• ·~.,. 

ved Kontraktens .Underskri-ielse~:.. ·. 
naar. Vognkassena/ 8te1··,~t/ r~d4gbyggef, 
Ted Vognens :A:f~ ..... eringt.~(:li t':L/- \~;; -~~J;:{i~::'..:,; 
ved Garanti t1de·n1f 'Udl:øb;:·\tt,t'.:~~;/~.).;-,:';':,t:~:;1.-;:l 
. . . ~-J.:~~-: -~~~~-~~)/~ft·\Sr:~~~E:lt~~ri~f~'}·~··_)~-~Ft? ·.\ .. 

Der stilles om ønskes Garanti for de t'orud:, indbetalte'.·I:~Y: 
_._ · ·::-. <_: :::··;z~(.i:~};if;:ti}ij~f-5\tJ:{~f'fii~f ';' 

af Banen 
Eventuelle uforudsete Stat~af gift~;-.godtg~:;~f ·s~~d~;~(-_'' 

efter Regning med behørig Dukomentation. • ~- ,·. · · ·. · ·: ·-:·' 

hørende 
nen. 

. -
Udgiften til Stempling af Kontrakt · og u·dgi·f't~n- ·til :~;;~tt 

Garantibeviser, saafremt saa.danne ·ønskes."a:tholdes af: Ba-·· 

Priserne er baseret paa nuværende Yaterialepriser, Told-
afgifter og lignende, og vi maa derfor forbeholde os Regulering 
heraf saavel som af eventuel Stigning i Arbejdsløn og Omkostnin-
ger. Der tages endvidere Forbehold med Hensyn til ,Opnaaelee af 
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De bornhoL~ske Jernbaner, 
Direkt øren, 

Rønne. 

T. 631 . 

Importtilladelse saavel som Eksporttilladelse fra Lande som 
Sverige, England o.a. samt Eorbebold over for Kurssvingninger. 

Idet vi gerne imødeser en æret Ordre, tilføjer vi, at 
vi altid staar til Tjeneste med nærmere Oplysninger og personlige 
Forhandlinger. 

Dette Tilbud vedstaaes Aaret ud. 

P.S. Tegningen medfølger i 2 Eksemplarer. 
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