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AJOXEUVOI{ YIEISXUVAUSI HIgTORIA, HUO AUTUX6ET:

Mopo on olfut nykyiselfä omistajalla uudesta afkaen. Hän on ostanut sen
toukokuussa 1960 T:mi Paavo Kaitasefta Vehmaafta. Mopo on säifynyt pääosin
patinoituneessa alkuperåiskunnossa. Tehty joitakin pieniä kunnostustöitä,
nun. vanteet, pinnat, renkaat ja satufa uusittu. Käytön jället näkyvät
pienenä ku.Lumana. Mopon mukana on alkuperåinen dokumentoiti ja
omiståjaselvitys. Mittarilukema tarkastettaessa 13954km.
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UaEoAJoxEuvo (m.){hr.it.
1 . MUSEOAJONE UVOKSI KATSASTAMINEN
Ajoneuvo on eireträvå katsastajarre kuld€n (6) koukauden kuluee na-
todistuks€. myöntämispäivåmäåråstä luki6n. lodottuaan .itå ajonelvolle
on myönndry mårodistus j. m€ddtt m.-v.kuulus lctsst.ja t k€€

r€ri{€noft.å*n m€*innar "mus@jonåuvo jå todistuks€. nun€rc ja
pvm . M.-lodisluksåån ja sån kopioon k.ts.staja meftits€€ påivåhäätån ja

leimaa ja ålbknjoilt.. åsiakiiåi. Alkup€din.n todistus ånn.taan äjoneuvon
omisl.jålle. Kopiokåppål€€n k.ts.ståj. låh.tUiå artistoitäEksi Goilteella:
SUOMEN AUIOHISTORIALLINEN SEURA -
FINLANOS AUTOMOBILHISTORISIG SÄILSXAP.y
MUSEOAJONEUVOARKISTO
PL 935, 00,t01 HELS|NKI

2 MUSEOAJON€UVON VUOSIKÄTSASTUS

6. OMISTAJANVAIHOOKSEN MERKITSEMINEN
omiståj.nEihdoks.n jålk€€n ha-todisluk*n lule me ilå quden omiståj.n
ti€dor. K.ts.sr.i. muutlaa tiedol ma-lodisluks4n viineiståah s.lrdEn
kars.sruk*n ynt yd6så. llyös na-ta aslajal saav.t muulta ti€toj.. Mikiili
kFee*å on m. (6im. dootloripyöd,), jola ei wosikalestela, o. se
.sir.fi.v. m.-rå*.srajarr. omistäjån ti.rojen me*intåä vanen kulden {6)

vuonnå 1960 j. s€n jåtkåån våthistdd .jon€uvor karsastetaan joka toinen kuukåudån kuluå$. omistajanvaihdoksta Kaiki$a lapauksa$. m.-
vu6i ja .ik.isemmin vatmist€tlt joka .6tjås wosi. Kätsastus on toimitettah lodbluk$|. on låh€t6ttåvå uud6n omislåjån tiedol sisältåvå koPio kohd.n 1

kBåksun loppuu^ menn€ss:i. K.ts.sllks€ssa katsstaja ta*istaa, enå muk..n .*istoiiåv.ksi
åton€@llå on €dåll€€n voim.ssa d6E ma-E*uutus ia ma-lodbtF $kå
roteaa, .tE åjoneuvon omista. m.-todistuksn h6drny omistaia. (Huomioi

mahdollisesli muutrun€€r såå.nöks€q

3. HWÄKS\"TTY MUSEOAJONEUVO
By!åksyvn mosMjo.euvon Ek€nn.tiå ja ilmiåsu..i s.a
ma-ta aslqk*n jålk €n muunåå. (Mikiili muutoksen on poruslehu stl on

ajonewo mus.otå*rsrdia€ uud€lrå.n).

4. MUSEOAJONEUVOTODISTUKSEN MUKANAPITOVELVOITE
Ma-todi.tB on pid€navå mokån. kun .jon.won *år'telåå. liikentsså
TodBl!. on..it€nivåviE.ohåis6ll€ Bhst6riolteen kanssa. Ma-todislus
voidaan alon aikana koN.rå *n.nintäån kuusi(6) kulkautla aikabemmin
oik€ksi todcterqll. jålj€nnök$lrå.

TEiKXTöJÄ JA LISATIETOJA:

7 MUSEOAJONEUVOMERKINNÄN PERUUTTAMINEN
Mikåli m.-todistusr. 6i uudisl€ta 6h. aikaEjojen puinei*.|.i mikililod€l.an,
otui mls@jon€uvo .i .näå lä'tä na-såånnöslen a3en.mi. v..timuksiå
AKE låi r.b.sr.ja voi poistaa ma-hed<innån .ekisle.$lå M.-j.rj6tö voi

mw3 r'yytåa aKEx. poiståmaan m€rli.nån rekisle,islå mikåli mlu
m.ftittii!å syy poistoon ilm6n@.

8. MUSEOAJONEUVON SAILYTYS

såildå muwajoneuvo ja siihen liitryvsl asiaknjål såkå muu .inåisto
huol.llis€sti niin, €tlå niiden histo allinen aM sailyy. sopivin siiilyiyspaikka
on kuiv. j. viil.å tilä jossa kohleet on 3uojan! myats tårp€€tlom.h. v.lolta.
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