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Jokaiselle Esso-Aseman myyjälle.

Nobel-Standard in kaikkialle Suomeen
suurin kustannuksin rakennuttamat »Esso
Huolto-asemat», joiden tarkoituksena on

tarjota autoilijoille jotakin »erikoista»,
kykenevät siihen vain silloin, kun myy-

jät keskittävät kaikki voimansa paran-

taakseen palvelua ja siten lisäävät tava-

ranvaihtoa niin paljon kuin suinkin.
Hyvä palvelu hankkii ostajia. Hyvä
ja yhdenmukainen palvelu kaikilla »Esso
Huoltoasemilla» tuottaa ostajille erityi-

sen ilon niillä käydessään.

sellaista, että asiakas sen muistaa ja tu-

lee siksi uudelleen,
Te olette myyjä. Sekä oma että huos-

tassanne olevan aseman menestys riip-

puu kyvystänne lakkaamatta parantaa
ja laajentaa liikettä sekä lisäksi ponnis-

tustenne kautta kohottaa yhtiön tuottei-

den myyntiä mahdollisimman suureksi.
Nimitys »hyvä myyjä» merkitsee muu-

takin kuin antaa asiakkaalle pelkästään
sitä, mitä hän pyytää. Teidän tulee
juurruttaa asiakkaaseen se käsitys, että
hän milloin tahansa käydessään asemalla
ei saa ainoastaan sitä, mitä hän pyytää,

vaan myöskin sitä, mitä hänen voidaan
olettaa tarvitsevan. Tämän tarkoituksena
on tehdä asiakas sekä tyytyväiseksi että
halukkaaksi tulemaan mielellään toiste-
kin. Juuri säännölliset ostajat lisäävät
tavaranvaihtoa. Meidän päämääränämme

on hankkia uusia ostajia eikä yksinomaan
myydä vanhoille asiakkaille,

Sana »huolto» (service) käytettynä ni-

messä »Huoltoasema» tarkoittaa, että
jokaista asiakasta on palveltava niin huo-
maavaisesti että hän tuntee olevansa täy-

sin tyytyväinen. Hänen ei tule olla tyy-

tyväinen ainoastaan ostamiensa tuotteiden
laatuun, vaan myöskin siihen tapaan,
jolla nämä on hänelle myyty. Koettakaa
saada asiakas tekemään ostoksensa juuri

Teidän asemallanne. Olkoon kohtelunne
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Yhdenmukaistuttaminen.

Asemamme sanovat matkailijalle jo
etäältä, että hän lähestyy Esso asemaa.

Yhdenmukaisen palvelustavan kehit-
täminen ei kuitenkaan voi jäädä jokai-
sen myyjän omakohtaisen ratkaisun va-

raan. Työmenetelmän tulee käydä yh-
denmukaisesti. Nämä ohjeet on kirjoi-
tettu mainitun yhdenmukaisen palvelus-
tavan selvittämiseksi. Lukekaa ne huo-
lellisesti! Perehtykää niiden antamiin

neuvoihin ja sovelluttakaa ne käytäntöön!
Tällä ette ainoastaan kohota oman ase-

manne mainetta mahdollisimman hyväksi,
vaan seuraatte myöskin koko sen järjes-

tön kehitystä, josta Te olette osa, sa-

malla kun myötävaikutatte yhtiömme
maineen säilyttämiseen.

Esso-mainosten ja -sommittelujen ali-
tuinen toistuminen jokaisella asemalla
lisää huoltoasemiemme ja niissä myytä-

vänä olevien tuotteiden tuntemista.

Samankaltaiset vaikuttimet tekevät vält-
tämättömiksi yhdenmukaistuttaa palvelus-
tapaa asemillamme. On totta, että jo-

kaisella ostajalla on omat omituisuutensa

ja että myyjän on kyettävä mukautu-
maan niihin. Mutta on välttämätöntä, että
palvelustapa on pohjimmiltaan sama,

jotta ostajat tietävät saavansa »Esso»-
palvelun milloin tahansa asemillamme
käydessään.
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Toimintaohjeita.

Yhtiömme haluaa miellyttää yleisöä.
Olkoon sentähden päämääränänne vetää
puoleenne ostajat sekä tyydyttää heitä.
Voidaksenne tämän tehdä, on Teidän
oltava pätevä. Pätevyyteen sisältyy kyky
suorittaa jokin asia oikein, mahdollisim-
man lyhyessä ajassa ja tuhlaamatta ener-

giaa. Pätevyyden saavuttamiseksi on her-
keämätön uutteruus tarpeen. Oppikaa
tietämään niin paljon kuin suinkin niistä

tuotteista, joita myytte, oppikaa mikäli
mahdollista tuntemaan asiakkaat ja koet-
takaa aina täydellistyttää palvelustapaa.
Noudattakaa rehellisyyttä, huolellisuutta,
täsmällisyyttä, kohteliaisuutta, rakastetta-
vuutta, puhtautta, järjestystä sekä varo-

Täsmällisyys: Avatkaa täsmällisesti
asemanne. »Haaverin» tehnyt autoilija
voi olla siellä millä hetkellä tahansa.
Nopeasti toteamalla hänen toivomuksensa
ja täsmällisesti täyttämällä ne painatte

juuri oman asemanne ja itsenne ostajan

muistiin.

Kohteliaisuus: Kohteliaisuus on ul-
konainen ilmaus sisäisestä halusta miel-
lyttää; se on paras todistus todellisesta
harrastuksestanne. Kohtelias asiakkaitten
palveleminen merkitsee ystäviä itsellenne
ja asiakkaita yhtiölle. Maksaa vaivan
olla kohtelias.

Ra k astettav uus: Ystävällinen hymy
ilmaisee paremmin kuin sanat auliutenne
palvella asiakasta. Se tekee hänen olonsa
miellyttäväksi, hänen on helpompi ostaa
ja vaikeampi esittää valituksia.

vaisuutta.
Rehellisyys: Rehellisyys ei ole ai-

noastaan siveyskäsite vaan lisäksi vielä
perustava liikeperiaate. Tämä periaate

on liikeyrityksen peruskivi — jos se

puuttuu, ei liikkeen tuho ole vältettävissä.
Rehellisyys itseänne, asiakkaitanne ja yh-
tiötä kohtaan on aivan ehdottoman oleel-
lista työnne menestymiselle.

Puhtaus: Oman arvon tunnosta huo-
lehtikaa omasta ulkoasustanne ja ase-

manne kunnosta.
Järjestys: Huoltoasemalla on jokai-

sella esineellä oma paikkansa — pitä-
kää jokainen esine omalla paikallaan.

Huolellisuus: Tarkistakaa säännölli-
sesti asemallanne olevat laitteet. Vakuut-
tautukaa siitä, että ostajanne saavat täy-

den mitan ja sallikaa heidän nähdä, että
pidätte tärkeänä tätä asianlaitaa. Rahaa
vaihtaessanne, huolehtikaa siitä, että os-
tajanne saavat oikein takaisin.

Varovaisuus: Tulipalot ja tapatur-
mat ovat tavallisesti huolimattomuuden
seurauksia. Siksi ei huolimattomuutta ole
suvaittava. Pitäkää alati mielessänne sel-
laisten onnettomuuksien mahdollisuus ja

noudattakaa kaikkia tarpeellisia varovai-
suustoimenpiteitä niiden välttämiseksi.
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Millainen Huoltoaseman tulee olla.

Ostajan huoltoasemasta saama ensi-

mäinen vaikutelma säilyy kauimmin.
Autoilija tuntee mieltymystä puhdasta
ja hyvin hoidettua asemaa kohtaan. Toi-
saalta, jos asema on likainen ja epäjär-

jestyksessä, ei tämä tee ainoastaan huo-
noa vaikutusta, vaan herättää myöskin
epäilystä siellä myytävänä olevien tuot-
teiden laadun suhteen. Puhdas ja hyvin

kulkuväylät sekä paikkojen puhtaana pi-

täminen. Puhtaaseen ja miellyttävään
asemaan kuuluu:

Siistit sisä- ja uloskäytävät asemalle
ja sieltä ulos.

Puhdas syvennys korjauksia varten,

missä sellainen on.

Siistit ja hyvin maalatut pumput ja

muut laitteet.
järjestetty asema on erinomainen mai- Puhtaat ikkunat ja miellyttävät ikku-

nasomistukset.nostus.
Seiniin kiinnitetty sisustus hyvin puh-

distettu.
Huoltoasemien myynti eroaa miltei

kaikesta muusta vähittäismyynnistä. Me
emme ilmoita myyntiä saadaksemme os-

tajia ; ainoat keinot, joilla houkuttelemme
yleisöä luoksemme, ovat asemien oikea
sijoittaminen, mukavat ja tarpeeksi leveät

Kirkas ja riittävä valaistus yöllä.
Puhtaus ja järjestys myymälähuoneessa.
Sievästi ja hyvin pakatut tavarat.
Puhtaat käymälät.
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Myyjän puku ja ulkoasu.

Huolimaton puku ja hoitamaton ulko-
asu tekee asiakkaihin huonon vaikutuk-
sen eikä tämä ole hyvänä mainostuksena
asemalle. Jos myyjä on ajanut partansa
ja on siisti, herättää hän luottamusta.
Hyvä ryhti ja joustava käynti ovat suuri-

merkityksellisiä. Veltto ryhti ja jalkojen
laahustaminen tekevät tylsän ja välin-
pitämättömän vaikutuksen.

mahdollista. Kun käyttämänne virkapuku
tulee likaiseksi, vaihtakaa se toiseen.
Kun virkapuku on loppuunkulunut, kor-
vatkaa se uudella.

Päähine ja virkamerkit niinkuin myös

henkilönumero ovat virkapuvun osia. Ei
ole sallittua käyttää muuta kuin säädet-
tyä päähinettä.

Älkää pyyhkikö likaisia käsiänne vir-
kapukuun. Pitäkää tätä varten riepu

taskussanne.
Pukeutukaa virkapukuun heti tulles-

sanne asemalle. Määräyksenmukainen
virkapuku on pidettävä yllä koko virka-
vuoron kestäessä eli asemalla oltaessa.
On toivottavaa, että myyjä pitää virka-
pukunsa niin siistinä ja puhtaana kuin

Toisin sanoen: Huolellinen ulkoasu
palkitsee vaivan. Olkaa sentähden siisti

ja puhdas! Olkaa valpas! Kävelkää
joustavasti!
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Kuinka asiakkaita on tervehdittävä ja
puhuteltava.

Kun ostaja saapuu asemallenne, men-

kää häntä vastaan ja asettautukaa val-
miiksi palvelemaan häntä niin pian kun
hänen vaununsa on pysähtynyt. Voidak-
senne viipymättä palvella häntä on tär-
keätä, että niin paljon kuin suinkin oles-
kelette myyntisuojuksen ulkopuolella.
Kevät-, kesä- ja syyskuukausina on kaik-
kien huoltoasemien myyjien oltava ulkona
(ajoteiden luona), mikäli eivät kirjoita
raportteja tai tee jotain muuta välttämä-
töntä työtä sisällä. Talvikuukausina on

ainakin yhden miehen pysyteltävä ul-
kona, paitsi ilman ollessa hyvin kylmä
tai raaka.

Ostajan ei pitäisi tarvita antaa merk-
kiä herättääkseen huomiotanne.

Jos uuden asiakkaan tullessa parhail-
laan palvelette toista, on yhden myyjistä

mentävä uutta asiakasta palvelemaan,
jos olette yksin, on teidän ainakin näy-

tettävä huomanneenne uuden tulokkaan.
Tämä ilmaisee autiuttanne palvella häntä
niin pian kuin mahdollista, ja hän odot-
taa silloin mielellään. Olkaa mukautu-
vainen, kohtelias ja rakastettava. Teidän
hyvä tuulenne vaikuttaa ostajaan.

On tärkeätä, että ostajia palvellaan
järjestyksessä. Kuitenkin on bensinipump-
pujen luona olevilla ostajilla etuoikeus
ennen muita. Sentähden, jos sattuisi,

että kaikki myyjät yht aikaa täyttävät

ilmaa renkaisiin ilmapumpun luona tai

voitelevat autoja syvennyksen tai nosto-

laitteen luona, ja uusi ostaja saapuu jon-

kun bensiinipumpun luo, on heti yhden
myyjistä, pyydettyään anteeksi palvele-
maltaan asiakkaalta, mentävä palvele-
maan pumpun luona olevaa asiakasta.
Niin pian kuin hän on palvellut tätä,

palaa hän heti jatkamaan ilmapumpun,
syvennyksen tai nostolaitteen luona ole-
van asiakkaan palvelemista.

Ei pidä puhutella asiakkaita liian tut-

tavallisesti. Mainitkaa, mikäli mahdollista,
ostajanne nimeltä, esim. »Hyvä huomenta,
Herra Harju». Ihmiset panevat arvoa sille,
että heidät tunnetaan ja että heitä pu-

hutellaan tällä tavoin, ja se tosiseikka,
että muistatte asiakkaanne, saa heidät
mielellään jatkamaan ostoksien tekoa
juuri Teiltä.

Jos ette tunne ostajaa nimeltä, terveh-
tikää häntä sanomalla > Hyvää huomenta,
Hyvää päivää > tai > Hyvää iltaa >

. Jos
vaunussa on nainen, puhutelkaa häntä
joko »Rouva» tai Neiti» sanaa käyttäen.

* 6 *



II

1 1

Missä järjestyksessä on asiakkaita palveltava.

Säännönmukainen palvelu järjestys

Huolto-asemalla varmentaa asemaanne

kahdessa suhteessa:

4) Ehdottakaa voitelua syven-
nyksen tai nostolaitteen luo-
na, tai mahdollisesti vain öl-

l) Sen alituinen noudattaminen tekee
huolto-aseman myyjän vähemmän
taipuvaiseksi unohtamaan jonkuntai

joitakin niistä eri asioista, joita ha-

jyn täyttämistä.
5) Ilma.

nen on suoritettava.

6) Tien neuvominen.

7) Maksu.
Myöskin kaikkia kuorma-autoja on pal-

veltava ylläluetellussa järjestyksessä.
Jos asemalla on vain yksi ostaja, mutta

sitävastoin on läsnä pari myyjää, on mo-

lempien myyjien palveltava ostajaa. Sama
koskee suurempia asemia niissä tapauk-
sissa, jolloin työssäolevien myyjien luku-
määrä on suurempi kuin läsnäolevien os-

tajien. Toinen myyjä täyttää jäähdyttä-
jän toisen pyyhkiessä tuulilasia. Se, jonka
työ on ensiksi valmis, menee täyttämään
bensinisäiliötä toisen nostaessa konepel-
tiä ja tutkiessa öljymittaria.

2) Sillä vältetään epävarmuus, mitä

silloin on tehtävä, jos myyjä, joka
on lopettanut jonkun auton palve-
lun, menee auttamaan toista myy-

jää ja tämän asiakasta. Hän tie-

tää silloin tarkalleen, mistä hänen
on aloitettava, eikä hänen tarvitse

kysyä ostajalta mitään sellaista, jota

toinen myyjä jo on tältä kysynyt.
Lukuunottamatta tapauksia, jolloin os-

taja ilmoittaa Teille etukäteen, että hän
haluaa ainoastaan jotain määrättyä, on oi-

kea palvelujärjestys seuraava: Kun auto pysähtyy ilmapumpun luo,
on ensiksi paikalle tulleen myyjän men-

tävä täyttämään renkaat, kun taas toinen
täyttää jäähdyttäjän ja pyyhkii tuulilasin.

l) Polttoaine.
2) Tuulilasin pyyhkiminen.
3) Vettä jäähdyttäjään.
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Polttoaine.

Kun vaunu saapuu asemalle, menkää
asiakkaan luo, tervehtikää viemällä kättä
päähineeseen ja sanokaa: »Millä saan

palvella >. Jos asiakas tahtoo bensiiniä,
niin täyttäkää heti pyyntö.

reunojen. Muistakaa myöskin, että toiset

vaunut täyttyvät bensiinillä nopeammin

kuin toiset. Ostajaa harmittaa nähdä
bensiinin vuotavan yli tai läikkyvän maa-

han. Hänhän maksaa polttoaineesta eikä
saadakseen vaununsa värin pilatuksi, ja

ja hän pahastuu, jos hänet pakoitetaan
maksamaan jostakin sellaisesta, mitä hän
ei ole saanut. On huolimattomuutta, jos

antaa bensiinin säiliöstä vuotaa yli tai

jos läikyttää sitä maahan. Se alentaa
tavaran samoinkuin tehtyjen palvelusten
arvoa ostajan silmissä hänen nähdessään
tämän.

Myynti ei ole »täydellinen», jos asia-
kas, jonka säiliö vetää 80 litraa, jättää

asemanne otettuaan säiliöön vain joitakin
litroja. On suhteellisen helppoa myydä
ihmisille tavaroita, joita he tarvitsevat,

jos itse vilpittömästi uskoo sillä teke-
vänsä heille palveluksen. Ehdottakaa
sentähden, että saisitte antaa asiakkaalle
niin monta litraa kuin tarvitaan säiliön
täyttämiseksi. Pitäkää säiliön tulppaa kädessänne

niin kauan kun täyttämistä kestää. Äl-
kää panko sitä vararenkaan tai itse vau-

nun päälle; siitä voi jäädä jälki kiilloi-
tukseen.

Asiakkailla on useimmiten tapana pyy-
tää määrätty määrä polttoainetta ajatte-
lematta, täyttääkö tämä määrä säiliön vai

ei. Noudattakaa silloin heidän pyyntö-
ään, mutta tehtyänne sen, käyttäkää mit-
tatikkua, jonka aina tulee riippua pum-

pun vieressä, ja jos säiliö ei osoittaudu
olevan täysi, ilmoittakaa asiakkaalle, että

säiliöön mahtuu vielä litraa, jos
hän haluaisi saada sen kokonaan täy-
tetyksi,

Varokaa, ettette tiputa bensiiniä osta-

jan säiliölle irroittaessanne letkua. Jos
kuitenkin niin kävisi, pyyhkikää läikky-
nyt bensiini.

Kun täyttäminen on lopetettu, on tulp-
pa jälleen kierrettävä kiinni säiliöön.

Autojen bensiinisäiliöitä ei saa täyttää

auton moottorin käydessä. Pyytäkää koh-
teliaasti asiakasta pysäyttämään mootto-
rin, ellei hän jo ole sitä tehnyt. Jos hän
kieltäytyy, osoittaa se hänessä ymmärtä-
myksen puutetta. Tämä varokeino ei ole
aiheeton, vaan on sen laiminlyöminen
useasti johtanut tulipaloon.

Jos Te keskimäärin voisitte myydä jo-
kaiselle asiakkaalle muutaman litran yli
sen määrän, mikä hänellä yleensä on ta-

pana ostaa, toteaisitte pian huomattavan
lisäyksen tavaranvaihdossanne, Koetta-
kaa olla liikemies eikä ainoastaan se,

joka suorittaa annetut määräykset. Hal-
litkaa Te myyntiä!

Tarkatkaa ostajan säiliötä koko ajan

välttääksenne bensiinin vuotamista yli

Työntäkää letkun suukappale tarkoin
säiliöön ennenkuin annatte bensiiniä.
Varmistautukaa myös siitä, että letkun
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ja täyttöaukon reunan välillä on metal-
linen kosketus. Jos asiakas pitää kiinni
letkusta, eikä tiedä, että letkun pää tu-

lee olla bensiinisäiliön metallia vasten,

on Teidän keskeytettävä bensiinin tulo ja

selitettävä asiakkaalle, miten letkua on

pidettävä. Ellei suukappaleen ja täyttö-

aukon reunan välillä ole metallista kos-
ketusta, saattaa bensiinin valuessa letkun
läpi syntyä staattista sähköä, joka pur-

kautuu letkun pään ja täyttöaukon vä-
lillä sytyttäen bensiinin.

täyttäminen tapahtuu. Jos bensiinisäiliö
on vaunun sisällä on asiakasta kehoitet-
tava avaamaan ikkunat, jotta syntynyt

kaasu saataisiin tuulettamalla poistetuksi.
Bensiinisäiliötä ei saa täyttää, ennen-

kuin kaikki avoin tuli on sammutettu.
Niinpä esim. on moottoripyörän asety-
leenilamput ensin sammutettava.

Kun annatte bensiiniä moottoripyörään

on Teidän pyydettävä ajajaa pysäyttämään
moottori ja kohottamaan pyörä takakan-
nattimien varaan. Asiakas ei missään

tapauksessa saa istua pyörällä bensiiniä
täytettäessä.

Jos säiliöön tulee bensiiniä niin pal-
jon, että se valuu ylitse ja vuotaa maa-
han, on Teidän pyydettävä, ettei asiakas
käynnistäisi moottoria, ennenkuin olette
työntänyt vaunun jonkunverran syrjään,

kuivannut bensiinin ja asettanut säiliön
tulpan paikoilleen. Ellei tällaisiin varo-

keinoihin ryhdytä, saattavat vaunua käyn-
nistettäessä syntyvät pakokaasut aiheut-
taa tulipalon.

Jos asiakkaanne vaunu käy naftalla
ja hän saapuu kylmään vuodenaikaan
asemallenne, niin huomauttakaa hänelle
naftatankin hikoilemisesta. Kehoittakaa
häntä aamuisin, ennen liikkeelle lähtöä,
tyhjentämään tankista pohjatulpan kautta
kaikki vesi, jotta hän säästyisi käyntihäi-
riöiltä. Jos asiakas tällöin epäilee, että

tämä johtuisi myymänne naftan laadusta,
niin selittäkää että kaikki tankit, jotka
ovat vaihtelevassa lämpötilassa hikoile-
vat täytteestä riippumatta.

Suorittakaa täyttäminen erittäin varo-

vasti, jos säiliö sijaitsee istuimen, kone-
pellin tai rintalevyn alla. Katsokaa, et-

tei kukaan vaunussa tupakoi. Pyytäkää
asiakasta pitämään säiliötä silmällä, kun
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Tuulilasi pyyhitään.

Tuulilasin pyyhkimisen tarkoituksena
on antaa autoilijalle selvä näköala. Ei
ole tarpeeksi pyyhkiä lasia vain yhteen
kertaan. Lisäksi, pyyhkiä lasi ja jättää

se tuhruiseksi, on huonompi palvelu kuin
ei mikään.

ritsee ajajaa. Jos tuulilasi on tuhruinen
ja likainen, käyttäkää ensin kostutettua
säämiskää.

Älkää astuko lokasuojalle pyyhkies-
sänne tuulilasia, mikäli vaunu ei ole sel-
laista rakennetta, että on mahdotonta ylet-
tyä lasiin maasta. Automaattiset tuuli-
lasinpuhdistajat ovat herkkiä koneistoja.
Olkaa sentähden varovainen pyyhkies-
sänne lasia niiden ympäriltä.

Käyttäkää puhdasta, kuivaa riepua.

Rievussa ei missään tapauksessa saa olla
rasvatahroja, sillä silloin tulee tuulilasin
pintaan ohut rasvakerros, johon pöly tart-

tuu. Tällaista lasia lasinpyyhkijä ei pysty

pitämään puhtaana. Pimeässä ja vasten

aurinkoa ajettaessa taittuu valo öljyisessä
tuulilasissa kaikkiin sateenkaaren värei-
hin, mikä luonnollisestikin suuresti häi-

Varokaa, etteivät jalkanne tee naar-

muja vaunuun.

Pyyhkikää myöskin valonheittäjien la-
sit, mikäli siihen on tilaisuus, samoinkuin
takaikkuna.
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Jäähdyttäjän täyttäminen.

Annettuanne polttoainetta ja pyyhitty-
änne tuulilasi, kysykää kohteliaasti tar-

vitaanko vettä jäähdyttäjään, sekä täyt-

täkää tarvittava määrä. Katsokaa, ettei

vesi valu yli reunojen. Jos kuitenkin
niin kävisi, kuivatkaa vesi rievulla.

tää aivan kokonaan, sillä jäähdyttäjäneste
laajenee huomattavasti lämmetessään.

Kun auto saapuu kylmään vuodenai-
kaan huoltoasemalle jäähdyttäjän ehkä
ollessa kylmänä, luullaan, ettei jäähdyt-
täjässä ole tarpeeksi nestettä ja lisätään
vettä. Nyt kun vaunu lähtee liikkeelle,
ja jäähdyttäjä lämpenee, niin neste laa-
jenee, ja osa pursuaa ulos. Kun tällaista
liikatäyttöä jatketaan, niin jäähdyttäjä-
neste laimenee huomattavasti ja menet-
tää tarkoituksensa. Tästä voi olla sangen
ikävät seuraukset.

Oppikaa irroittamaan erimalliset jääh-
dyttäjätulpat ja harjaantukaa käsittele-
mään niitä.

Älkää asettako jäähdyttäjätulppaa au-

ton päälle, jotta kiilloitus ei naarmuun-

tuisi tai vahingoittuisi.
Lämmenneessä jäähdyttäjässä piilee

joltinenkin vaara. Olkaa sentähden va-

rovainen irroittaessanne jäähdyttäjätulp-
paa, ettei tapahtuisi onnettomuutta.

Ylläolevan seikan takia, kiinnittäkää
aina moottoripellin sisäpuolelle lippu joka
osoittaa että jäähdyttäjässä on jäähdytys-
nestettä.Talvisaikaan on asiakkaalta aina en-

sin tiedusteltava, saako täyttää jäähdyt-
täjä ja haluaako hän siihen lisättäväksi
jotain jäähdyttäjänestettä.

Huomatkaa, että ennenkuin panette
jäähdyttäjänestettä autoon, on jäähdyttäjä
kunnolla huuhdottava. Samoin tulee kaikki
liitoskohdat tarkastaa huolella, niin että

ne eivät vuoda, sillä jäähdyttäjänesteellä
on sangen suuri läpitunkeutumiskyky.

Jokaisella huoltoasemalla tulee olla
taulukko,, jossa on mainittu eri vaunu-

merkkien jäähdytysjärjestelmän tilavuus
sekäj se prosenttimäärä jäähdyttäjänes-
tettä, joka tarvitaan eri lämpötiloissa.
Tämä taulukko ja aerometri, mikäli on

kysymyksessä Esso jäähdyttäjäneste, te-

kee ostajalle helpommaksi päättää, miten

paljon hän tarvitsee jäähdyttäjänestettä.
Huomattava on, että jäähdyttäjänestettä
pantaessa jäähdyttäjään, ei sitä saa täyt-

Myydessänne jäähdyttäjänestettä, suo-

sitelkaa samalla ruosteenehkäisynestettä
(Tri-Rad Rust Preventive).

Kun nostatte konepeltiä tarkastaaksen-
ne jäähdyttäjää, älkää temmatko sitä huo-
limattomasti tai paiskatko sitä toiselle
puolelle älkääkö antako sen paukahtaa
kiinnipantaessa.
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Moottoriöljy.
Täytettyänne jäähdyttäjän, tarkistakaa

kampikammion öljy.
Ehdottakaa myös uuden auton omis-

tajalle Speed Oilia,
Tämä palvelu, jos tehdään tarpeelli-

sella tahdikkuudella, tuottaa meille ys-

täviä ja lisää arvoamme asiakkaan sil-
missä. Oikea määrä öljyä kampikammi-
ossa on aivan yhtä tärkeä asia kuin vesi

jäähdyttäjässä. Ainoa tapa ratkaista, on-

ko öljykorkeus kampikammiossa oikea,
on tutkia öljykorkeusosoitinta. Tämän
tekeminen on sentähden myöskin ostajan

etujen valvomista.

Vuodenajan vaihtuessa ehdottakaa
kampikammion tyhjentämistä ja sellaista
laatua olevan öljyn käyttämistä, joka sovel-
tuu vaunulle kulloinkin kysymyksessä ole-
vana vuodenaikana. Älkää tehkö mitään

muita lausuntoja eri öljymerkkien käytöstä
kuin mitä suosittelutaulukko sisältää.

Kylmän ilman vallitessa on ihmisillä ta-

pana käyttää kuristinta (choke), mistä on
seurauksena, että kampikammiossa oleva
öljy ohenee. Muistuttakaa asiakkaita tästä

sekä öljyn vaihdon tarpeellisuudesta var-

sinkin talvisin, koska ilman ollessa kylmä
kampikammiossa tapahtuu tavallista suu-

rempi tiivistyminen.

Öljymittarin lukemista varten on moot-
tori pysäytettävä. Nostakaa osoitinpuikko
ja pyyhkikää siitä öljy rievulla. Pankaa
se senjälkeen sisälle täydellisesti ja ot-
takaa se uudelleen ulos. Öljy puikossa
osoittaa silloin kampikammion öljykor-
keuden.

Jos öljymäärä kampikammiossa on

pieni, ehdottakaa kampikammion tyhjen-
tämistä syvennyksen tai nostolaitteen luo-
na. Tämä vie vain muutaman minuu-

Jos ostaja, joka pysähtyy asemallenne,
pyytää saada moottoriöljyä, täyttäkää hä-
nen pyyntönsä tarkastettuanne ensin öl-
jymittarin. Mutta kysykää, ennenkuin
hän lähtee asemalta, haluaako hän saada
säiliönsä täytetyksi polttoaineella.

tin ajan. Älkää laskeko kampikammion öljyn-
täyttötulppaa vaunun kiilloitetulle pin-

nalle. Pitäkää sitä kädessänne.
Jos mittari osoittaa kampikammiossa

olevan riittävästi öljyä, älkää unohtako
mainita siitä ostajalle.

Ellei asiakas pyydä mitään erikoista
öljyä, suositelkaa hänelle Essolubea
tai Auto 1 ia, jos hän mieluummin ha-
luaa halvempaa öljyä.

Olkaa varovainen, ettei öljyä läikähdä
ostajan vaunulle. Pitäkää riepu mitta-

astian alla. Jos kaikesta huolimatta vau-

nulle tippuisi öljyä, pyyhkikää se pois.

Jos havaitsette että asiakkaanne auto

on aivan uusi, niin ehdottakaa hänelle
Essolube sisäänajoöljyä (Break-In). Huo-
mauttakaa hänelle samalla että öljy tulisi
vaihtaa jo 500 km ajon jälkeen, jaettä kam-
pikammio tulisi tällöin huuhdella samalla
öljyllä ja jälleen täyttää sisäänajoöljyllä.

Pyyhkikää kätenne täytettyänne kam-
pikammion, jottei sormistanne jäisi öljy-
tahroja konepeltiä sulkiessanne.

Käyttäkää ainoastaan kädensijaa asetta-

essanne konepeltiä paikoilleen, javälttäkää
koskettamasta vaunun kiilloitettua pintaa.

Älkää asettako öljymittoja tai kannuja
ostajan vaunun astuimelle.
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Neuvokaa auto voideltavaksi syvennyksen tai
nostolaitteen luona.

Useat ostajat ajavat suoraan syven-

nykseen tai nostolaitteen luo tullakseen
palvelluiksi. He tulevat siis Teidän ase-

mallenne yksinomaan tätä tarkoitusta
varten. Toiset taas eivät ajattele tätä,

mutta haluaisivatkenties mielellään saada
tämän työn tehdyksi, jos Te vain huo-
mauttaisitte sen tarpeellisuudesta. Tässä
Teille on mahdollisuus kehittää myyjä-
kykyänne.

tan voitelua, Katsokaa, näyttävätkö jousi-
pultit, kardaaninivelet tai ohjauspultit
kuivilta ja huomauttakaa näiden voitele-
misen tarpeellisuudesta. Tällä vältetään
liiallinen kulutus samoinkuin kalliit kor-
jaukset.

Tavallinen autoilija tuskin välittää
vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voite-
lemisesta. Tai toisin sanoen, vaikkakin
hän hyvin tietää, että myöskin vaihde-
laatikko ja tasauspyörästö ovat rasvatta-
vat, hän ei ajattele tätä yhtä paljon kuin
sitä, että hän saa kampikammion täyte-
tyksi oikealla määrällä oikeata laatua
olevaa öljyä, Pyytäkää sentähden osta-
jalta lupaa saada tarkastaa hänen puo-
lestaan tasauspyörästö. Jos se kaipaa
voitelua, on hän varmasti halukas anta-

maan tämän työn tehtäväksenne syven-
nyksen tai nostolaitteen luona.

Tarkastettuanne öljymittarin katsokaa
öljynvaihdon tarkistuslippua, tai jos sitä

ei ole, tiedustelkaa kohteliaasti milloinka
kampikammio viimeeksi tyhjennettiin se-

kä huuhdeltiin. Tarkastakaa tällöin mat-
kamittaria nähdäksenne onko vaunu kul-
kenut 1500 km siitä, kun öljy vaihdet-
tiin.

Kiinnittämällä ostajan huomio siihen
välttämättömyyteen, että öljy on uusittava

kampikammiossa öljyn laadun, määrän

tai vuodenajanvaihtumisen vuoksi, saatte
hänet vakuutetuksi siitä, että hänen on
käytettävä syvennystä tai nostolaitetta.

Huomauttakaa myös tasauspyörästön

ja vaihdelaatikon öljynvaihdosta vuoden
aikojen vaihteessa.

Päästyänne näin pitkälle, on Teillä
mahdollisuus saada myydyksi hänelle
myös öljyä vaihdelaatikkoa varten, ras-

vaa autonalustaan ja mahdollisesti vielä
lisäksi öljyä kampikammioon.

Jos teillä on syytä olettaa, että vau-

nulla on ajettu enemmän kuin 1,000
km siitä, kun vaunun alusta viimeksi
rasvattiin, ehdottakaa ostajalle autonalus-

* 13 *
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Ilma.

Kiertäkää autoa nähdäksenne, tarvit-

seeko joku rengas lisää ilmaa, Renkaan
näyttäessä tyhjältä tarjotkaa palvelustanne.

Älkää unohtako vararenkaita; jos ren-

gas on lukollisessa säiliössä, niin pyy-
täkää avain voidaksenne täyttää ren-

kaan.Vaikkakaan renkaat eivät näytä peh-
meiltä, on kuitenkin paikallaan ehdottaa
niiden tarkastamista. Jos ostaja suostuu
tähän, tiedustelkaa häneltä, mitä ilma-
määrää hänellä on tapana käyttää.

Ennenkuin mittaatte ilmanpaineen,
päästäkää hieman ilmaa pois renkaasta
puhdistaaksenne venttiilin pään tomusta,

jotta se ei tunkeutuisi mittariin.

Älkää sanoko: »Miten on renkaiden
ilman laita?», sillä ostaja, joka istuu

vaunussa, ei voi tietää tätä.

Kun ostaja ajaa suoraan ilmapumpun
luo, on Teidän heti tarjouduttava palve-
lemaan häntä, ellette parhaillaan työs-

kentele toisen ostajan luona, jolloin il-
mapumpun vieressä olevaa ostajaa pal-
vellaan niin pian kun olette vapaa. Täy-
tettyänne ilmalla renkaat, antakaa hä-
nelle vettä jäähdyttäjään ja pyyhkikää
tuulilasi, samalla kuin kysytte, haluaako
hän vielä jotain muuta. Kohdelkaa »il-
ma »asiakkaita samalla tapaa kuin muita
asiakkaita, riippumatta siitä, ostavatko
he jotain vai ei. Heistä voi vastaisuu-

dessa tulla ostajianne.Koettakaa, jos voit-
te, tehdä heidät pysyviksi ostajiksenne
ystävällisellä kohtelullanne.

Älkää potkaisko renkaita jalallanne
päättääksenne, tarvitsevatko ne lisää il-
maa. Tämä ei ainoastaan vahingoita ku-
mia, vaan se on myös vastenmielistä
ostajalle.

Älkää lisätkö ilmaa mihinkään ren-

kaaseen ensin tarkastamatta sitä paine-

mittarin avulla täi asettamatta automaat-

tisessa ilmapumpussa olevaa osoitinta

tarvittavan ilmapaineen kohdalle. Älkää
vetäkö ilmaletkua lokasuojien yli, koska
se voi vahingoittaa kiilloitusta.

Kääntäkää kasvonne poispäin niiksi
hetkiksi kun laskette ilmaa renkaaseen,
sillä on olemassa räjähdysvaara täyttö-
hetkellä.

Asiakkaiden on mahdoton itse täyttää

ilmaa renkaisiin tahraamatta käsiään ja

vaatteitaan. Monet antavat sentähden
enemmän kuin millekään muulle arvoa
sille, että saavat tämän työn tehdyksi.
Ottakaa vaari tilaisuudesta, joka tällöin
tarjoutuu Teille.

Pitäkää venttiilihattua ja tomusuojustä

kädessänne täyttäessänne renkaita ilmal-
la ja pankaa ne taas kiinni, kun olette
lopettaneet jonkun renkaan pumppua-

misen.
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Avun tarjoaminen asiakkaille ilmaa
lisättäessä on erittäin tehokas keino saada
heidät palaamaan säännöllisesti. Kehoit-
takaa asiakkaita sentähden säännöllisin
väliajoin tuomaan vaunut Teille saadak-
seen renkaat täytetyiksi. Jos he tekevät
tämän, kestävät renkaat kauemmin, ja
ajo käy helpommin. Näillä palveluksilla
annatte ostajalle todellisen aiheen tehdä
kaikki ostoksensa Teidän asemallanne,

On varottava, ettei vettä, öljyä, to-
mua tai likaa tunkeudu sisärenkaisiin.
Selittäkää ostajalle, että teidän asemal-
lanne on saatavana vain puhdasta ilmaa;
antakaa heidän tietää, että Te kiinnitätte
aivan erikoista huomiota ilmapuristimeen
ja ilmapumppuun, niin ettei sisärenkai-
siin tule muuta kuin puhdasta ilmaa,
jossa ei ole kosteutta, öljyä, tomua tai
likaa, joita ilma alati on täynnä.
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Tien neuvominen.

Jokaisella huoltoasemalla tulee olla
kartta, johon on merkitty lähimmät tiet

ja lähellä olevat Esso-asemat. Älkää
antako kenenkään toiselta paikkakunnalta
olevan autoilijan lähteä asemaltanne il-
man että olette tiedustellut häneltä, tar-

vitseeko hän neuvoja tiehen nähden.

Neuvokaa turistit lähimpään kaupun-
kiin, jossa on Esso huoltoasema ja
jossa he voivat saada tiedonantoja mat-
kasta eteenpäin.

Tutustukaa oman asemanne likitie-
noolla oleviin teihin, niin että voitte

antaa asiakkaille luotettavia tietoja niistä.

Säästämällä asiakasta turhasta mutkasta,
teette hänestä ikuisen ystävän itsel-
lenne.

Jos havaitsette, että autoilijalla on toi-

sen paikkakunnan rekisterinumero, tulee
tämän heti herättää huomiotanne; mah-
dollisesti hän ei ole varma tiestä ja hä-
nelle olisi kenties hyödyksi tutkia tie-

karttaa. Jokainen kappale lentolehteämme
joka annetaan oikealla tavalla, auttaa

osaltaan lisäämään yleisön suosiota Nobel
Standardia ja Esso-tuotteita kohtaan.

Tehkää voitavanne saadaksenne autoi-

lijat pistäytymään Esso asemilla kaik-
kien haluttujen, teitä koskevien neuvojen

saamista varten. Yksinomaan kilpi: »Me
tunnemme] tiet», on kruunannut usean

huoltoaseman myyjän menestyksen.
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Ostojen tilityksessä noudatettavia ohjeita.

Te olette vastuussa kaikista niistä ra-
hoista, jotka kertyvät asemalle työvuo-

ronne kestäessä.

Jos ostaja antaa setelin maksuksi, äl-
kää panko sitä taskuun tai yhteen muun

rahan kanssa, ennenkuin ostaja on saa-

nut vaihtorahan. Pitäkää seteli näkyvissä
neljännen ja viidennen sormen välissä,
siksi kunnes tilitys on lopussa. Täten
vältytään kaikista mahdollisesti syntyvistä,

saadun setelin arvoa koskevista erimieli-

Jokaisen rahatilityksen tulee tapahtua
sellaisella tavalla, ettei se anna min-

käänlaista aihetta huomautuksiin ja ereh-
dyksiin.

Huomioonotettavarahoja vaihdettaessa:
l) Jos asiakas antaa setelin maksuksi,

kiinnittäkää hänen huomionsa setelin
syyksistä.

Älkää kurkottako toisen autossa ole-
van matkustajan ohi ottaessanne vastaan

maksua tai antaessanne takaisin vaihto-
rahat.

arvomaaraan.

2) Antakaa vaihdettaessa takaisin
mahdollisimman suuressa rahassa sekä
setelit että pikkurahat, niin että pienim-
piä vaihtorahoja, joita yleisemmin käy-
tetään, mikäli mahdollista vältetään.

Koettakaa antaa takaisin puhtaita se-

teleitä. Pankaa likaiset setelit kassalip-
paaseen. Älkää pitäkö niitä mukananne.

Lukekaa vaihtorahat ostajan käteen.
Alkakaa oston määrällä ja antakaa ensin

takaisin niin paljon kuin vaaditaan seu-

raavan tasaisen seteliarvon saavuttami-
seksi; laskekaa senjälkeen jälelläoleva
määrä Teille annetun setelin määrään

saakka. Esim. oston määrä on mk 3. 50
ja ostaja antaa Teille 20 mk:n setelin.
Se määrä, joka Teidän on annettava ta-
kaisin, on siis 1: 50 pikkurahoissa ja yksi
viiden ja yksi 10 mk:n raha. Teidän on

annettava takaisin vaihtorahat sanomalla:
>Kolme javiisikymmentä> (antakaa 1: 50)
> Viisi markkaa» (antakaa viiden markan
raha) > Kymmenen markkaa > (antakaa
kymmenen markanraha) »Kaksikymmentä
markkaa.

Kiittäkää aina asiakasta ostosta. Sul-
kekaa, mikäli mahdollista, vaununovi

hänen puolestaan.
Tekee epämiellyttävän vaikutuksen jät-

tää asiakas yht äkkiä, niin pian kun maksu
on suoritettu. Ellei toinen ostaja odota
palvelluksi tulemista, on seisottava sopi-
van välimatkan päässä katse asiakkaa-
seen päin, siksi kunnes tämä ajaa pois.

Vanhin myyjä on vastuussa kaikista
aseman rahavaroista. Jos apulaismyyjä
jossain tapauksessa on saanut maksun
ostosta, on hänen heti annettava rahat
vanhimmalle samalla kun hän tälle tois-

taa jokaisen myydyn tuotteen rahamää-
rän sekä kokonaismäärän. Täten tarkis-
tetaan apulaismyyjän laskut.
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Yleinen huomautus.

Muistakaa, jos Teidän jostakin syystä

olisi käsiteltävä ohjauspyörää tai istutta-

va vaunussa, ettette jätä mitään merk-
kejä, likaa tai voiteluainetta jälkeenne.
Istuimelle on aina asetettava joku suo-

jus, ennenkuin astutte vaunuun. Ohjaus-
pyörään on aina kiinnitettävä tätä tar-

koitusta varten tehty suojus.

Kaikenlainen, huollon ulkopuolelle
luettava ajo asemillemme jätetyillä au-

toilla on ankarasti kielletty, riippumatta

siitä tapahtuuko ajo omistajan suostu-

muksella vai ei.

Huoltoon katsomme sisältyvän ainoas-

taan auton siirron aseman sisäpuolella sekä
auton noutamisen ja asiakkaalle viemisen.

Tulenvaara.
Tulensa m mutuslaitteet:

Valvokaa, että kaikki tulensammutus-
laitteet aina ovat oikealla paikallaan sekä
että ne ovat täytetyt ja hyvässä kunnossa.

voisi ollabensiinikaasun syttyminen.Vaih-
takaa vaatteet niin pian kuin mahdollista.

Tulipalon varalta on asemalla oltava
sanko, jossa on hiekkaa ja kauha.

Älkää koskaan tuoko bensiiniä asema-

rakennukseen.

Tupakoiminen huoltoasemilla on sal-
littu ainoastaan odotushuoneessa tai pie-

nemmillä paikkakunnilla toimistohuo-
neessa, missä ei säilytetä bensiiniä eikä
petrolia. Katoksen alla, pesuhuoneessa
sekä aseman läheisyydessä on tupakoi-
minen ankarasti kielletty. Lähellä avo-

naista bensiiniastiaa ei saa sallia suojaa-

matonta tulta, kuten tulitikun, sikaarin
tai savukkeen sytyttämistä.

Älkää koskaan pitäkö bensiiniä avo-

naisissa astioissa aseman lähettyvillä.
Pitäkää varoke- ja katkaisijarasiat sul-

jettuina.

Palanut varoke on uusittava. Jos se
palaa uudelleen, on vian toteamiseksi
kutsuttava sähkömies paikalle. Varok-
keen korvike saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älkää koskaan pitäkö vanhoja tai uusia
varokkeita tai muita esineitä varokekote-
lossa.

Älkää käyttäkö metallista tankoa tai

putkea mitatessanne säiliön bensiinimää-
rää, koska se voi aiheuttaa kipinän.

Varokaa valuttamasta bensiiniä vaat-

teillenne. Jos sellaista sattuisi, älkää
menkö lähelle tulta, sillä seurauksena

Älkää ripustako vaatteita tai mitään

muuta sähkömittarille tai katkaisija-
rasioille.

Palavan lieden ympärillä täytyy aina

olla suojus, jotteivät ihmiset polttaisi
vaatteitaan tai itseään.
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Joka päivä toistuvat tehtävät.

Pitäkää rahat erikoisessa, mieluimmin
pöytään tai muuhun kalustoon kiinni
ruuvatussa lippaassa.

Pitäkää öljy- y. m. mitat puhtaina.
Kiilloittakaa messinkiesineet.
Tarkastakaa, onko ilmapuristimessa

tarpeeksi öljyä.Pitäkää rahalipas aina lukittuna.
Valvokaa bensiinipumpun laskuko-

neen tarkkuutta.
Poistakaa vesi ilmapuristimesta.
Tarkastakaa ilmapuristimen varavent-

Pitäkää jäähdyttäjien täyttämistä var-

ten varatut sangot kolmeneljännekseksi
täynnä vettä ja säilyttäkää ne aina
oikeassa paikassaan.

tiili.
Pitäkää tulensammuttajat käyttökun-

nossa.

Katsokaa, onko hiekkasangoissa tar-
peeksi hiekkaa ja onko tarpeen vaatiessa

kauha heti käsillä.
Poistakaa viipymättä ajotielle valunut

bensiini.
Poistakaa kaikki öljytahrat heti. Huolehtikaa siitä, ettei aseman ympä-

rillä ole roskia.Poistakaa lumi ajotieltä ja jalkakäytä-
vältä.

Korjatkaa pois kaikki paperit ja rikat.
Pitäkää nosturi ja syvennys puhtaina.

Älkää koskaan tuoko omaa vaunuanne

huoltoasemalle tai salliko jonkun muun

huoltoaseman palveluksessa olevan hen-
kilön pitää vaunuaan seisomassa asemalla,
ellei sille tarjota huoltoa.

Tarkastakaa, onko nosturin sylinterissä
tarpeeksi öljyä.

Pitäkää ikkunat ja näytekaapit, huone-
kalut ja ikkunan pielet puhtaina.

Kastelkaa ajotiet keväisin, kesäisin ja
syksyisin kuivan sään vallitessa pölyämi-
sen estämiseksi.Pitäkää toimisto puhtaana.

Peskää valkoisiksi maalatut puuosat
puhtaiksi.

Uusikaa kaikki rikkipalaneet sähkö-
lamput.

Katsokaa, että pyyhkeitä on käsillä. Ilmoittakaa viipymättä esimiehellenne
rikkoutuneista ikkunoista, särkyneistä lam-
pun suojuksista j.n.e. viallisista pumpuista,
ilmapuristimista, seinäkoskettimista, ilma-
letkuista ja muista välineistä, katon vuo-

tamisesta y, m.

Katsokaa että käymäläpaperia löytyy
tarpeeksi.

Pitäkää saippua-astiat täynnä.
Puhdistakaa puhelin ulkoapäin.
Pitäkää ensiapuaineita sisältävä laa-

tikko puhtaana.
Puuttuvia aineita on viipymättä tilat-

Pitäkää aina käymälä sisäänkäytävi-
neen puhtaana.

tava.
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