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Mellan Finlands Statsjämvägar & ena sidan (köparen)och Statens

Jämvögar i Sverige & andra aidan (säljaren) har träffats nedanstående
avtal angående försäljning av utrangerade Tah-lokomotiv samt dessas

reparation och ändring till finsk spårvidd.

Säljaren överlåter till köparen högst Ijugu (20) st. utran
gerade lok litt Ta eller Th med tillhörande tendrar på följande
villkori

1. Loken försäljas i befintligt skiok, dook att koppareldstad får
medfölja endast under förutsättning att däremot svarande koppar

kvantitet överlämnas till säljaren.

2. Loken försäljas till ett pris av evenska kronor Sjutusen (7.000)
per styck, fritt Haparanda.

3. Genom säljarens försorg komma loken att snarast möjligt tillsän

das lämplig verkstad för ombyggnad, reparation och i förekommande

fall insättning av eldstad av stål. Kostnaden för dessa arbeten

med erforderlig materiel förskotteras av säljaren och debiteras

köparen.

4. Erforderliga ritningar för ombyggnadsarbetet komma att uppgöras

genom säljarens försorg.

5. Betalning för loken samt för ombyggnads- ooh reparationsarbetena

erlägges successivt i mån av lokens leverans i Haparanda. Köparen

överlämnar till säljaren ett belopp av Etthundratusen (lOO.OOOi-)
svenska kronor, så snart köparen erhållit underrättelse om att
ombyggnad eller reparationsarbeten börjat vidtagas med nigot av
loken, ooh skall detta belopp innestå hos säljaren för att använ
das för likvidering av utgifterna för ombyggnad ooh reparation av

de lok, som sist levereras till köparen.

6. Leverans av loken skall ske efter hand som desamma färdigställas.

7. Köparon äger rätt att besiktiga loken före insändandet till verk
staden före omändrlngen samt lämnas tillfälle, när så låter sig
göra, att följa ombyggnadsarbetenas gång.

8. Giltigheten av detta avtal är beroende på Kungl.Majtts tillstånd
till lokens utförande ur landet.

Stockholm den 12 januari 1942. Stookbolm den 12 januari 1942.

Kungl .Järnvägsstyrelsen Pör Finska Statsjämvägame
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