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JVLitä hyötyä siitä on -

tai mitä minä sillä ansaitsen, että olen oikein kohtelias ja ystäväls
linen kaikille autoilijoille, jotka ostavat bensiiniä tai öljyä minulta?
Hehän ovat enimmäkseen muilla paikkakunnilla asuvia eivätkä ken=
ties milloinkaan enää osu minun pumppuni luo. Hukkaanhan siinä aika
menee semmoisten kertasasiakkaiden auttelemisessa", sanotte kenties.

~Toisin on asianlaita", jatkatte, „jos he kuuluvat vakinaisiin os=
tajiini, jotka vuodesta vuoteen käyttävät liikettäni. Silloin tekee mielels
lään heidän hyväkseen kaiken voitavansa ja enemmänkin, sillä varma ja
uskollinen asiakaspiirihän on kauppiaan vahvin tuki kilpailussa. Ja mitä
suurempi tämä uskollinen asiakaspiiri on, sitä lujemmalla pohjalla
on kauppiaan oma taloudellinen menestys. Ainahan kauppias tavas
roita saa, jos hänellä vain on kyllin monta varmaa asiakasta, jotka
niitä ostavat."

Kannattaa aina
olla erittäin kohtelias asiakkaalle, ostipa tämä vähän tai paljon, sillä
ystävällisyys ja huolenpito asiakkaiden parhaasta ovat kuin magneets
teja, jotka yhä uudelleen vetävät asiakkaan luoksensa.

Autoilijalle toivotetaan ystävällisesti hyvää huomenta, hyvää päivää tai hyvää
iltaa riippuen siitä, mihin vuorokauden aikaan hän sattuu pysähtymään

Rekord-asemalle.
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Jos kauppias on töykeä tai juro, ynseä tai välinpitämätön asiaks
kaitansa palvellessaan, niin hänen kilpailijansa iloitsevat
Siitä* sillä tuskin mikään voi ajan mittaan vieroittaa asiakkaita niin
tehokkaasti kuin huono palvelu. On muistettava, että nykyään saa ostaa
samoja valmisteita monista jotenkin lähekkäisistä myymälöistä, ja jos
asiakas tuntee olevansa tyytymätön yhteen kauppiaaseen, on hänellä
useimmiten tilaisuus siirtää ostoksensa toiseen liikkeeseen.

Otaksukaa, että teidän omalla liikkeellänne
olisi haaraosastoja useissa ympäristökylissä. Jos asiakkaat tullessaan
johonkin haaraliikkeeseenne saisivat kokea töykeää tai välinpitämä=
töntä kohtelua, niin huhu siitä leviäisi pian yli koko pitäjän ja tuot=
taisi vahinkoa koko liikkeellenne ja myynnillenne, sillä ostajat mes
nisivät mieluummin muualle.

Mutta jos kaikissa haaraliikkeissänne palvellaan yleisöä hyvin,
jos apulaiset ovat aina ystävällisiä, kohteliaita ja avuliaita, niin se on
pian koko paikkakunnan tiedossa, ja kaikki sanovat: „Kas sinne on
hauska mennä ostoksille, siellä ollaan aina ystävällisiä ja kohteliaita,
tulipa ostaja mihin aikaan hyvänsä."

Oletteko tullut ajatelleeksi, että Teillä Rekord-
bensiiniaseman pitäjänä on haapaliikkeitä eneni"

rX22X3 r.T.T.CT.I

Kysymättä, mitä autoilija tarvitsee, bensiininmyyjä menee heti auton luo ja pyyhkii
pölyn tuulilasin ulkopinnasta.
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män kuin tuhannella paikkakunnalla ympäri Suo-
mea! Jos moottorimies saa huonon ja epäystävällisen kohtelun jol=
lakin Rekordsasemalla, voi helposti sattua, että hän vastedes karttaa
kaikkia niitä asemia, joilla on sama merkki kuin tyytymättömyyden
aiheuttajalla. Tullessaan Teidän paikkakunnallenne hän silloin karttaa
Teidänkin asemaanne, vaikka olisitte aivan syytön.

Mutta jos moottorimies saa osakseen tavallista ystävällisemmän
ja hyväntahtoisemman kohtelun jollakin Rekordsasemalla, niin hän
toistekin pysähtyy Rekordspumpun ääreen toivoen, että hänelle osois
tetaan samaa avuliaisuutta ja huomaavaisuutta kuin edelliselläkin
Rekordsasemalla.

Tästä johtuu, että jokaiselle Rekordsasemalle ja siten Tei-
dänkin liikkeellenne on suoranaista hyötyä siitä, että moottoris
miehiä aina ja kaikilla Rekordsasemilla palvellaan erittäin ys=
tavallisesti ja kohteliaasti.

Kun autoilijat ovat tottuneet saamaan ystävällisemmän ja huo=
lellisemman palvelun jokaisella Rekordspumppuasemalla, niin he paiks
kakunnallenne saavuttuaan ohjaavat vaununsa suoraa päätä Teidän
Rekordsasemallenne.

Jäähdyttäjään vettä pantaessa huolehditaan, että vesi on puhdasta ja ettei se
pääse juoksemaan yli suppilon laitojen. Jos kuitenkin jäähdyttäjälle läikäh-

täisi joitakin pisaroita, kuivataan ne huolellisesti.
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On siis jokaisen Rekoi*d-myyjän etufen mu-
kaista palvella asiakkaitaan niin taitavasti, että
nämäsen itse huomaavat jasanovatkernaasti muil-
lekin: ff Tosiaan kannattaa ostaa Rekovd-asemilta;
niillä tapaa aina huolellisia ihmisiä ja saa hyvän
kohtelun."

MonetRekord- asemien omistajatovatkinkäsit-
täneet, mikä hyöty heille kaikille koituu siitä, että
kukin paikkakunnallaan omasta puolestansa vah-
vistaa Rekord- asemien hyvää mainetta tekemällä
autoilijoille pieniä ylimääräisiä palveluksia, joille
nämä antavat suuren arvon.

Se tapahtuu näin:
Kun auto pysähtyy Rekordsasemalle, rientää pumppumestari tai häs
nen apulaisensa heti ulos. Autoilijaa tervehditään ystävällisesti tois
vottamalla hyvää huomenta, hyvää päivää taikka hyvää iltaa, sen mu-
kaan mikä vuorokauden aika on käsissä, jakysymättä mitä tars
vitaan menee pumppumestari tai bensiininmyyjä heti auton luo. Häs

Bensiinisäiliötä täytettäessä kohottakaa letkua, jotta kaikki letkussa oleva
bensiini valuisi auton bensiinisäiliöön.



neliä on kädessään puhdas riepu, ja lupaa kysymättä hän pyyhkii to=
mun pois tuulilasin ulkosivulta. Jos hän huomaa, että tuulilasin sisäs
puolikin on pölyinen, kysyy hän: ~Saanko pyyhkäistä sisäpuoleltakin?"
Jos vastaus on myöntävä, pyyhitään lasi puhtaaksi.

Tämä on sellainen ystävällisyys, jolle jokainen autoilija antaa
paljon suuremman arvon kuin voisi luullakaan.

Bensiininmyyjä kysyy sitten: ~Saanko katsoa, tarvitaanko vettä
jäähdyttäjään?" Jos vastaus on myöntävä, kiertää hän jäähdyttäjän
tulpan auki ja katsoo, onko jäähdyttäjä veden tarpeessa. Sitten hän
kaataa siihen puhdasta vettä, jota tulee aina olla saatavilla, suppilon
kautta, joka niinikään hänellä on varattuna yksinomaan tähän tars
koitukseen. Bensiinisuppilolla ei saa kaataa vettä eikä päinvastoin.

Jos käytetään semmoista kannua tai läkkimittaa kuin sivulla 3
kuvattu bensiininmyyjän kannu, ei suppiloa tietenkään tarvita.

Vettä kaadettaessa pitää katsoa, ettei jäähdyttäjä tule liian täys
teen, ja varoa tarkoin ettei vettä läiky jäähdyttäjän päälle. Jos kais
kesta varovaisuudesta huolimatta vettä roiskuu jäähdyttäjälle, pyyhis
tään jokainen pisara puhdistusliinalla tarkoin pois.

Ette usko, kuinka kiitollinen moni autoilija on tällaisista pies
nistä ystävällisyyden osoituksista, jotka maksavat Teille perin vähän,
mutta jotka silti tekevät autoilijaan niin mieluisan vaikutuksen, että

Pyyhkikää tahi puhaltakaa bensiinisäiliön tulpasta kaikki pöly; muuten joutuvat
pölyhiukkaset bensiinijohtoon aiheuttaen moottorin pysähtymisen, jolloin autoilija

jää siihen käsitykseen, että bensiini ei ole ollut puhdasta.

5



hän muistaa sen vielä kuukausien kuluttua ja senvuoksi aina ohjaa
autonsa Rekordsasemalle tarvitessaan öljyä tai bensiiniä.

Vasta sitten bensiinin myyjä kysyy, paljonko bens
siiniä halutaan, ja mittaa pyydetyn määrän. Mutta jos bensiinisäiliö
ei täyty siitä, niin myyjä voi sanoa: „Sinne mahtuisi vielä — niin ja
niin monta litraa." Tämän huomautuksen seurauksena on usein, että
autoilija ostaa enemmän bensiiniä, sillä hänhän voi silloin ajaa pis
temmän matkan tarvitsematta pysähtyä uusimaan bensiinivarastoaan.

Bensiinisäiliön täyttämisessä myyjän tulee mitä tarkimmin vas

roa, ettei bensiiniä valu maahan, sillä autoilija, joka saa maksaa maas
hanjuosseenkin bensiinin, on siitä yhtä vähän mielissään kuin Te olis
sitte itse maksamanne bensiinin haaskaamisesta.

Kun bensiininmyyjä sitten on valuttanut letkunkin sisällyksen
auton bensiinisäiliöön, ruuvaa hän säiliön tulpan huolellisesti kiinni
javääntää sen niin tiukkaan, ettei se mitenkään pääse kiertymään auki.

Muistakaa aina tarkoin pyyhkiä tai puhaltaa tulppaa, ennenkuin
väännätte sen kiinni. Tulpassa ei näet saa olla yhtään tomuhiukkasta
eikä hiekkajyvää, kun se pannaan paikalleen. Tulpasta hiekkajyväset
näet joutuisivat bensiinijohtoon aiheuttaen käyntihäiriöitä, joista sits
ten syytettäisiin Rekordsbensiiniä.

fäSzk
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Pyytäkää saada tarkastaa, onko moottorissa tarpeeksi öljyä. Moni autoilija kiittää
teitä tästä huomaavaisuudesta — ja te myytte enemmän öljyä.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamm-
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Kun tulppa on väännetty kiinni, kysyy bensiininmyyjä: ~Saanko
katsoa öljymittarista, onko moottorissa tarpeeksi öljyä?" Kun autoi=
li ja on vastannut myöntävästi, niin myyjä nostaa moottorin suojuss
koppaa ja katsoo mitä öljymittari näyttää.

Jos se osoittaa öljyä olevan niukalti, ilmoittaa myyjä siitä aus
toilijalle sanoen esim.: ~Tarvittaisiin lisää öljyä, säiliö on vain — esim.
puolillaan."

Niin tulee usein tilaisuus myydä AUTOLsöljyä moottorimiehelle,
joka ei ollut ajatellutkaan öljyn ostoa, mutta joka huomautuksen joh=
dosta käsittää moottorinsa sitä tarvitsevan.

Vielä eräs tärkeä palvelus,
jolle autoilijat antavat suuren arvon, mutta joka Teille ei maksa kers

rassaan mitään: kun kuljette vaunun ympäri, tulee Teidän katsoa,
näyttääkö jossakin renkaassa olevan vähemmän ilmaa kuin muissa.

On mahdollista, että rengas on saanut pienen vuodon tai että
venttiili ei ole tiivis, mutta saattaa kestää tuntikausia, ennenkuin aus
tollaskulkijat sen huomaavat. Jos Teillä on tilaisuus sanoa ohjaajalle:
~Tuossa renkaassa näyttää olevan vähemmän ilmaa kuin muissa",
niin hän on Teille hyvin kiitollinen, sillä valppautenne voi säästää aus
toilijalta sekä rahaa että vaivoja. Ja onhan autoilijalle paljon mies
luisempaa täyttää tai vaihtaa rengas bensiiniasemalla kuin vetää kaikki

»Tässä renkaassa näyttää olevan vähemmän ilmaa kuin muissa.»

i.»..^HHiiI..^HHHiHHHaHH..^Hn..^W..^.i^IHHH.H
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vehkeet maantiellä esiin. Renkaanvaihto tai ilmanpumppuaminen ai=
heuttaa sitäpaitsi viivytyksen, jonka johdosta voitte mainita myyvänne
myöskin makeisia, limonaadia t. m. s. ja siten saada matkustajat oss
tamaan liikkeestänne muutakin kuin pelkkiä auton tarpeita.

Kun myyjä pumppuaa bensiiniä
säiliöön, on hänellä niinikään oivallinen tilaisuus ikäänkuin ohimens
nen mainita, että hänellä on myymälässään hyviä keksejä, makeisia,
hedelmiä y. m. Sattuu näet usein, että kohta bensiiniasemalta lähs
dettyä joku seurueesta tuntee olevansa janoinen tai haluaisi hiukan
keksiä tai suklaata suuhunsa.

Myyjä voi bensiinipumpun ääressä myös mainita, että hänellä
on varastossa sytytyspuikkoja, trasselia y. m. tarvikkeita, sillä autoilija
on usein niiden puutteessa, mutta ei ehkä tiedä, että Teillä on niitä
myytävänä.

Teiden laatu
kiinnostaa jokaista autoilijaa. Jos hän kysyy, missä kunnossa maans
tiet ovat t. m. s., tulee bensiininmyyjän osata antaa asiallinen ja luos

SgOE exxxxa

Bensiiniä pumpattaessa on teillä hyvä tilaisuus mainita autoilijalle, että myytte
hyviä makeisia, virvoitusjuomia, keksejä, jaettä teillä on myöskin sytytyspuikkoja,

trasselia y.m. autoilijalle tarpeellisia tavaroita.
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tettava selonteko siitä. Taitava ja eteensä katsova pumppumestari pis
tää senvuoksi silmällä kaikkia tällaisia asioita, niin että hän pystyy
antamaan niistä luotettavia tietoja Rekordsaseman vieraille.

Autoilijan maksaessa ostoksensa tulee pumppumestarilla olla
tarvittavat vaihtorahat käsillä, ja hänen tulee mieluimmin antaa
siistejä seteleitä takaisin. Autoilijat valittavat näet joskus saavansa
bensiiniasemilta hyvinkin rumia ja tahraisia seteleitä.

Autoilijan lähtiessä
bensiiniasemalta, lausuu pumppumestari kohteliaasti: „Onnea mats
kalle, kiitoksia ja terve tuloa toistekin."

Palvellessaan kävijöitä tulee pumppumestarin muiss
taa, että autoilijoilla yleensä on aina kiire päästä Jatkamaan
matkaa. Hänen tulee senvuoksi tehdä palveluksensa mahdollisims
man joutuin.

Hänen ei myöskään sovi pidättää asiakasta joutavalla jaarittes
lulla, mikä helposti voi hermostuttaa autoilijaa, joka saattaa olla mats
kan vaivoista jo väsynyt ja kärsimätön.

Antakaa autoilijalle mahdollisimman puhtaita vaihtorahoja.
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Jos pumppumestari siis huomaa, että autoilijalla on kiire päästä
jatkamaan matkaa, ei hänen pidä tarjota muuta apuakuin aivan
Välttämätöntä, jota matkustaja itse haluaa oman etunsa ja
turvallisuutensa takia.

Siis:
jokaisen autoilijan on saatava juuri se palvelu, jota hän tOPVitsee
ja joka häntä miellyttää. Tämä on sääntö, jota noudattamalla
jokainen Rekordsbensiiniaseman hoitaja voi osaltaan olla luomassa
omalle ja kaikille muille Rekord= bensiiniasemille hyVääja Vank-
kaa mainetta autoilijapivneissä. Ja itsestään selvää on,
että tämä koituu hyödyksi kullekin Rekord=pumppumestarille itselleen
ja samalla eduksi kaikille niille, jotka Rekordsbensiiniä myyvät. Aja=
telkaa aina että Te olette tärkeimpiä renkaita yleismaailmallisessa
jakeluketjussa joka ulottuu öljykentiltä Teidän omalle Rekordsases
malle saakka! Jokaisen Rekordsbensiiniaseman tulot ja maine riippus
vat siis jokaisesta Rekord =aseman autoilijalle antaman palvelun hys
vyydestä.

xxxx
fcjffla
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Toivottakaa autoilijan lähtiessä hänelle ystävällisesti: »Onnea matkalle, kiitos ja
tervetuloa takaisinl»
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I

Mitä on Bensiini?
Nafta eli vuoriöljy,

josta bensiini saadaan,
sisältää useita erilaisia
hiili- ja vety-yhdistyk-
siä, joita yhteisellä ni-
mellä kutsutaan hiili-
vedyiksi. Nämä hiili-
vedyt vaihtelevat ko-
koomukseltaan melko
paljon, ja tästä seikasta
johtuu ainakin osittain,
että eri öljykentiltä
saatu bensiini on laa-
dultaan hieman eri-
laista.

Paitsi helposti haih-
tuvia aineita sisältää
vuoriöljy myöskin yh-
distyksiä, jotka eivät
kaasuunnu yhtä hel-
posti. Vuoriöljyä kuu-
mennettaessa haihtu-
vat sentakia helposti
kiehuvat hiilivedyt en-
sin.

Josraakaöljyn kuu-
mentamista jatketaan,
haihtuu siitä raakapet-
roli (lamppu- eli pa-
loöljy) sekä raaka voi-
teluöljy. Näin yhä kor-
keampaan lämpömää-
rään kuumentamalla
saadaan vuoriöljystä
suurin osa muutetuksi
kaasumaiseen muo-
toon, kunnes tislaus-
uunissa lopulta on jäl-
jellä ainoastaan vähäi-
nen määrä vähämäistä
ainetta ja kiinteitä jät-
teitä.

jotka voidaan jakaa
kolmeen suurempaan
ryhmään nimittäin:
a) Paraffiini hiilivedyt.
b) Naftaisethiilivedyt.
c) Aromaattiset hiili-
vedyt.

Molemmat ensin-
mainitut hiilivetyryh-
mät ovat hyvin hel-
posti haihtuvia ja kaa-
suuntuvat erittäin no-
peasti. Ne ovat välttä-
mättömiänopeankäyn-
tiinpanon saavuttami-
seksi varsinkin kyl-
mällä säällä, mutta jos
niitä on bensiinissä
suhteettomasti, aikaan-
saavat ne helposti na-
putusta ja liian aikai-
sen sytytyksen moot-
torissa, erittäinkin vas-
tamaassa kun kuor-
mitus on suuri.

Aromaattisista hii-
livedyistä taas joh-
tuu, että bensiini kär-
sii suurempaa puris-
tusta ja palaa hitaam-
min. Ne siis toisin
sanoen ovat omiaan
tasoittamaan edellä-
mainittujen hiilivety-
jen haittoja.

400 litraa Raakaöljyä = 2 litraa
AUTOL-öljyä

Noin 400:sta raakaöljylitrasta
saadaan vain 2 litraa semmoista öl-
jyä, joka oikein hyvin soveltuu Tei-

dän moottorinne voiteluun.

Muut 398 litraa käytetään nekin
erityisiin tarkoituksiinsa, mutta jos
niistä tilkkanenkaan jätettäisiin tuo-
hon 2 litran määrään, joka on oikein
hyvää voiteluöljyä, niin se alentaisi
tämän valiotuotteen laatua.

Hyvä voiteluöljy ei esim saa si-
sältää nimeksikään petrolia, sillä pet-
roli tappaa sen voiteluominaisuudet.

Samantapaisista syistä on myös-
kin bensiini, polttoöljy y m. raaka-

öljyn johdannaiset ja puhdistusjät-
teet mitä huolellisimmin poistettava.

Oikein hyvän voiteluöljyn val-
mistus kysyy sen tähden erittäin pitkä-
aikaista kokemusta ja täydellisyyteen
saakka kehitettyjä uudenaikaisia me-
nettelytapoja.

AUTOL-öljyjen valmistus pe-
rustuu kokemuksiin, jotka on öljy-
alalla saavutettu puolen vuosisadan
aikana. AUTOL'iin voi sen tähden eh-
dottomasti luottaa, ja AUTOL-nimi
on varmana takeena siitä, että moot-
torinne saa sitä hyvää öljyä, jota sen
täytyy saada kestääkseen kauan ja
toimiakseen häiriöittä.

Kaikki nämä asteet-
tain saadut ryhmät
muutetaan sitten tii-
vistämällä nestemäi-
seen muotoon, mutta
ennenkuin ne lopulli-
sesti lasketaan kaup-
paan bensiininä, palo-

Antakaa moottorillenne AUTOLMa — siitä
moottorinne kiittäisi Teitä, jos se osaisi puhua!

öljynä, koneöljynä, sylinteriöljynä, vaseliinina, paraffii-
nina ja mikä minkin nimisenä, täytyy niiden toistami-
seen läpikäydä erilaisia tislaus- ja puhdistusmenetelmiä.

Hyvää bensiiniä ei ylimalkaan saada pelkästään tis-
laamalla, vaan on se perästäpäin vielä puhdistettava eli
raffinoitava. Tämä raffinoiminen tehdään tavallisesti si-
ten, että raakabensiiniin sekoitetaan erilaisia kemikaa-
lioita, kuten rikkihappoa ja natriumhydraattia, jonka jäl-
keen se tislataan toistamiseen siihen kuuluvine »pese-
misineen», jolloin kaikki kemikaaliot täydellisesti pois-
tuvat ja jäljelle jää puhdas bensiini.

Tavallinen bensiini ei siis ole mikään yhtenäinen
aine, vaan on se kokoonpantu erilaisista hiilivedyistä,

Tästä huomaamme
siis, että hiilivetyjen
oikea suhde bensiinissä
on tuiki tärkeätä, jos
mieli saada moottorin
käyntiinpanon hel-
poksi, kiihtyväisyyden
hyväksi, vetovoiman
suureksi ja koko käy-
tön mahdollisimman
taloudelliseksi. Ensi-

luokkaisen bensiinin valmistus on siis todellinen
tiede, joka vaatii suunnattomia pääomia, pitkä-
aikaista kokemusta ja äärettömän tarkkaa valvon-
taa.

Rekord bensiiniä valmistavalla yhtymällä on yli 50
vuoden kokemus öljyn tislauksessa ja puhdistuksessa.
Sillä on myöskin ne suuret pääomat, joita vaaditaan
todella hyvän bensiinin valmistuksessa taloudellisesti
kannattavaksi tekemiseksi, ja yhtymän puolen vuosisa-
dan kuluessa vakiintunut maine on takeena siitä, että
moottorimies aina saa laadultaan tasaista ja luotetta-
vaa bensiiniä, sanoessaan: Antakaa minulle Rekord-
bensiiniä.
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Teidän

Rekord-Bensiini

asemallanne

on

1258 sisarliikettä

ympäri maata

Rckordascmicn tulot ja maine riippuvat suurimmaksi osaksi siitä huolelli*
suudesta ja ystävällisyydestä, millä autoilijoita kohdellaan.

Te hyödytte siis siitä, että
muut Rekordasemien omistajat tekevät parhaansa —

ja muut Rekordasemien omistajat hyötyvät siitä, että
Te teette parhaanne.
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