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Till varje Service-stationsförsäljare.

De av Nobel-Standard i hela Finland med stora omkostnader byggda
„Standard Service-Stationerna" kunna motsvara sitt ändamål att erbjuda
bilisterna något „extra" endast om herrar försäljare sätta in hela sin
kraft på att förbättra betjäningen och därigenom höja omsättningen så
mycket som möjligt. God betjäning förvärvar köpare. Den goda
och enhetliga betjäningen på alla „Standard Service-stationer" skall göra
det till ett speciellt nöje för köparna att uppsöka dessa.

Ordet service (tjänst), använt i namnet service-station, åsyftar att
varje kund bör ägnas sådan uppmärksamhet, att han känner sig fullt
tillfredsställd. Han skall icke allenast känna sig nöjd med kvaliteten
hos de produkter han köper, utan även med det sätt på vilket detsamma
sålts honom. Förmå kunden att gärna företaga sina inköp vid Eder
station. Låt Edert bemötande av kunden framstå på sådant sätt, att
han minnes det och kommer igen nästa gång.

Ni är försäljare. Eder egen framgång, såväl som den i Eder vård
befintliga stationens, är beroende av Eder förmåga att oavbrutet för-
bättra och utvidga rörelsen samt ytterligare av Edert bemödande att
uppdriva försäljningen av bolagets produkter till det högsta möjliga.

Att vara en god försäljare är någonting utöver det, att man giver
kunden endast det han anhåller om. Ni bör bibringa kunden uppfatt-
ningen, att han, närhälst han besöker stationen, erhåller icke blott det
han anhåller om, utan även det han kan förutses komma att behöva.
Detta innebär både att man gör kunden nöjd och villig att gärna åter-
komma en annan gång. Det är de köpare som ständigt återkomma, vilka
öka mängden i omsättningen. Vårt mål är att värva oss köpare, icke
blott och bart sälja.

Standardisering.
Våra stationer säga motoristen redan på håll att han närmar sig

en „Standard" station.
Det ständiga upprepandet av Standard reklamerna och anordningarna

vid varje station gör propaganda för våra service-stationer och de pro-
dukter som säljas där.
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Liknande bevekelsegrunder göra det nödvändigt att även stan-
dardisera betjäningssättet vid våra stationer. Det är sant att varje
köpare har sina egenheter, och att försäljaren sålunda bör äga för-
mågan att anpassa sig därefter. Men det är nödvändigt att betjänings-
sättet i grunddrag är detsamma, på det att köparena må veta att de
erhålla „Standard"-betjäning närhälst de besöka våra stationer.

Utvecklandet av ett enhetligt betjäningssätt kan emellertid icke bli
beroende av var och en försäljares personliga avgörande. Arbetsproce-
duren måste försiggå i en regelrätt form. Denna instruktion är skriven
för att klarlägga detta enhetliga betjäningssätt. Läs den omsorgsfullt:
gör Eder förtrogen med de råd den innehåller och omsätt dem i prak-
tiken. Härigenom icke endast uppdriver Ni Eder egen stations ställ-
ning till den bästa möjliga, utan följer även med utvecklingen av hela
den organisation, varav Ni är en del, samtidigt som Ni bidrar till
att upprätthålla vårt bolags anseende.

Förhållningsregler.

Det är vårt bolags åstundan att behaga publiken. Låt det därför
bli Edert mål att draga till Eder köparna samt att tillfredsställa dem.
För att kunna göra detta måste Ni vara kompetent. Kompetens inne-
bär förmåga att utföra en sak korrekt, på kortast möjliga tid och utan
att slösa med energi. För att bli kompetent är ständig ihärdighet av
nöden. Lär Eder så mycket Ni kan om de produkter Ni säljer, lär
Eder känna kunderna så långt det är möjligt och sök städse förfull-
komna betjäningssättet. lakttag redlighet, noggrannhet, punktlighet,
artighet, älskvärdhet, renlighet, ordning och blick för säkerhet.

Redlighet: Redlighet är icke blott en moralprincip utan därjämte
en grundläggande affärsprincip. På denna princip står ett affärsföre-
tag — utan densamma är dess fall oundvikligt. Redlighet gentemot
Eder själv, Edra kunder och bolaget är någonting absolut väsentligt
för framgången i Edert arbete.
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Noggrannhet: Kontrollera regelbundet apparaturen på Eder sta-
tion. Var säker på att Edra köpare erhålla fullt mått och låt dem se
att Ni är angelägen om att så sker. Vid växling av pengar, var nog-
grann med att giva Edra köpare rätt igen.

Punktlighet: Var punktlig i öppnandet av Eder station. En strand-
satt bilist kan vara där inom ett ögonblick. Genom att snabbt upp-
fånga hans önskemål och punktligt tillmötesgå dem, stärker Ni hos
köparen hågkomsten av just Eder station och Eder själv.

Artighet: Artighet är det yttre uttrycket för en inneboende önskan
att vara till behag; det är det bästa beviset för Edert verkliga intresse.
Ett artigt bemötande av kunderna betyder vänner för Eder och kun-
der för bolaget. Det betalar sig att vara artig.

Älskvärdhet: Ett vänligt småleende uttrycker bättre än ord Eder
beredvillighet att betjäna en kund. Det bringar honom i behaglig
stämning och gör det lättare för honom att köpa och svårare att fram-
ställa klagomål.

Renlighet: Av självkänsla, hav omsorg om Edert eget yttre och
om Eder stations skick.

Ordning: Det finnes en plats för varje sak i en service-station
förvara varje sak på dess plats.

Säkerhet: Eldsvådor och olycksfall äro vanligen en följd av vårds-
löshet. Vårdslöshet kan därför icke tolereras. Håll städse i minnet
möjligheten av sådana olyckshändelser och iakttag alla nödiga försik-
tighetsmått gentemot dem.

Hur en service-station bör vara.

Det första intrycket en köpare får av en service-station består
längst. Motoristen känner sig tilltalad av en ren och väl underhållen
station. Om å andra sidan en station är smutsig och oordnad, lämnar
densamma icke allenast ett dåligt intryck, utan väcker även tvivel
angående de produkters kvalitet som säljas där. En ren och välord-
nad station är en utmärkt reklam.

Försäljningen å service-stationerna är olik så gott som all annan
detaljhandel. Vi annonsera icke försäljning för att få köpare; de enda
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medel varigenom vi draga publiken till oss äro riktig placering av
stationerna, bekväma och tillräckligt breda tillfartsvägar ävensom genom
att hålla platserna rena. En ren och tilltalande station innebär:

Snygga in- och utfarter till och från stationen,
Ren montagegrop där sådan finnes,
Snygga och välmålade pumpar och övriga apparater,
Rena fönster och tilltalande fönsterdekorationer,
Den väggfasta inredningen välputsad,
Klar och tillräcklig belysning nattetid,
Renlighet och ordning i försäljningsrummet,
Vackert och välförpackade varor,
Rena toiletter.

Försäljarens klädsel och yttre.

En försummad klädsel och ett vårdslöst utseende gör ett dåligt
intryck på kunderna och är ingen god reklam för stationen. Om för-
säljaren är rakad och snygg, verkar han förtroendeingivande. Stram
hållning och en spänstig gång är av största betydelse. En slapp håll-
ning och släpande med fötterna ger intryck av slöhet och likgiltighet.

Tag på uniformen genast vid ankomsten till stationen. Den före-
skrivna uniformen bör bäras under hela tjänstetiden eller då man
uppehåller sig på stationen. Av försäljaren väntas att han skall hålla
sin uniform så snygg och ren som möjligt. Då den uniform Ni bär
på Eder blir smutsig, byt ut den mot en annan. Då en uniform blivit
utsliten, ersätt den med en ny.

Huvudbonaden och tjänstemärket äro delar av uniformen. Ingen
annan huvudbonad än den fastställda är tillåten.

Avtorka icke nedsmutsade händer på uniformen. Rar en duk i
fickan för detta ändamål.

Med andra ord: Ett vårdat yttre betalar sig bra. Var därför ren
och snygg. Hav vaken uppsyn. Gå spänstigt.
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Hur man bör hälsa och tilltala kunderna.
Då en köpare infinner sig på Eder station, var honom tillmötes

och ställ Eder redo att betjäna honom så snart hans maskin stannat.
För att kunna erbjuda ett sådant prompt betjänande är det viktigt att
Ni så mycket som möjligt vistas utanför kioskbyggnaden. Under vår-,
sommar- och höstmånaderna skola alla försäljare vid en service-station
uppehålla sig ute (vid körvägarna), såvida de icke äro sysselsatta med
utskrivande av rapporter eller något annat nödvändigt arbete inomhus.
Under vintermånaderna bör åtminstone en man stanna ute, förutom
vid mycket kallt eller rått väder.

Tilltalandet av kunderna bör icke ske på ett alltför intimt sätt.
Kalla så vitt möjligt Eder köpare vid namn, t. ex. „God morgon, Herr
Rask, God morgon". Folk sätta värde på att vara igenkända samt
att bli tilltalade på detta sätt, och det faktum att Ni kommer ihåg
kunderna gör att dessa gärna fortsätta att köpa hos Eder.

I händelse Ni icke känner en köpare till namnet, hälsa honom då
med ett: „God morgon", „God dag" eller „God afton". Om i vagnen
befinner sig en dam, lyft på hatten och tilltala henne med antingen
„Fru" eller „Fröken".

Det borde icke vara nödvändigt för köparen att ge signal för att
väcka Eder uppmärksamhet.

Om Ni som bäst är sysselsatt med att betjäna en kund, då en an-
nan infinner sig, bör Ni åtminstone visa att Ni lagt märke till honom. Detta
framhäver Eder beredvillighet att betjäna honom såsnart det är möjligt
och gör honom mera benägen att vänta. Var tillmötesgående, hövlig
och älskvärd. Edert goda humör skall i sin tur inverka på köparens.

Det är viktigt att köparna betjänas i tur och ordning. Emellertid
hava de köpare som befinna sig vid bensinpumparna företräde framför
andra köpare. Om det därför skulle hända att alla försäljare äro upp-
tagna med att fylla luft i ringar vid luftpumpen eller med smörjning
av bilar vid grop eller lyftanordning, och en ny köpare svänger upp
till någon av bensinpumparna, bör genast en av försäljarna, under
framförande av ursäkt till den kund han betjänar, bege sig att betjäna
kunden vid pumpen. Så snart han betjänat denne, återgår han genast
till att fortsätta betjänandet av kunden vid luftpumpen, vid gropen
eller lyftanordningen.
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I vilken ordning bör kunden betjänas.

En regelbunden ordning i betjänandet vid en service-station säker-
ställer Eder i tvenne avseenden:

1) Dess ständiga iakttagande gör service-stationsförsäljaren mindre
benagen att glömma någon eller några av de olika saker han
har att utföra.

2) Därigenom undvikes osäkerhet i vad som är att göra i händelse
en försäljare, som slutat betjänandet av en bil, går för att hjälpa
en annan försäljare med dennes kund. Han vet då precis var
han skall börja och behöver icke fråga köparen om något, som
den andra försäljaren redan frågat honom om.

Undantagandes då köparen upplyser Eder om på förhand, att han
önskar endast en viss sak, är den riktiga ordningen i betjänandet såsom
följer:

1) Vatten i kylaren.
2) Avtorkning av vindrutan.
3) Bensin.
4) Föreslå smörjning vid grop eller lyftanordning, eventuellt

blott påfyllning av olja.
5) Luft.
6) Upplysning angående vägen
7) Likvid.
Alla lastbilar torde betjänas i samma ordning.
I händelse vid stationen endast befinner sig en köpare medan

däremot tvenne försäljare äro tillstädes, böra båda försäljarna sam-
tidigt betjäna köparen. Detsamma gäller större stationer i de fall då
de tjänstgörande försäljarnas antal är större än antalet närvarande
köpare. En försäljare fyller på kylaren medan den andra torkar av
vindrutan. Den som först blir färdig med sitt arbete går att fylla
bensintanken, medan den andra lyfter upp huven och undersöker olje-
mätaren.

Då en bil stannar vid luftpumpen, skall den först tillstädeskom-
mande försäljaren ge sig att fylla ringarna, medan en annan påfyller
kylaren och avtorkar vindrutan.
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Påfyllning av kylaren.

Då en vagn stannar vid Eder station, möt den då med en kylar-
kanna i handen och efterse, om vatten behöver tillsättas kylaren, samt
påspäd den erforderliga kvantiteten. Tillse att vatten icke flödar över.
Om så likväl skulle hända, avtorka då vattnet med en duk.

Lär Eder huru olika typer av kylarkapslar och motometrar skola
avtagas, samt öva Eder uti att handskas med dem.

Placera icke kylarkapseln på karosseriet, på det att lackeringen icke
må skrapas eller skadas.

Stig icke på frambufferten vid fyllandet av kylaren.
Överhettade kylare medföra en viss fara. Var därför försiktig vid

avtagandet av kylarkapseln, så att icke en olycka inträffar.
Vintertid bör kunden städse först tillfrågas, om kylaren får påfyllas

samt om han önskar tillsättandet av något antifrysmedel.
Den för varje kylare erforderliga mängden antifrysmedel är beroende

icke allenast av luftens temperatur utan även av kylsystemets egen
kapacitet. Å varje service-station bör finnas ett kort med schema över
kapaciteten hos kylarsystemet på olika vagnsmärken och den procent-
halt antifrysmedel som erfordras vid olika graders temperatur. Detta
schema jämte användandet av en termometer, där så erfordras, gör
det lättare för köparen att avgöra, huru mycket antifrysmedel han
behöver. Säljaren bör icke giva något råd med hänsyn till den kvan-
titet antifrysmedel, som skall tillsättas, utan lämnas avgörandet här-
utinnan helt till kunden.

Vindrutan avtorkas.

Avsikten med vindrutans avtorkande är att giva bilisten en klar
sikt. Det är icke tillfyllest att avtorka rutan med ett enda tag. Än
vidare, att avtorka rutan och lämna den subbig är en sämre tjänst än
ingen alls.

Använd en ren, torr duk. Om vindrutan är subbig eller smutsig,
använd då först ett fuktat sämskskinn. I regn- eller snöväder gör man
bruk av en raka.
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Ställ Eder icke på träckskyddaren vid avtorkandet av vindrutan,
såvida vagnen icke är av sådan konstruktion, att det är ogörligt att nå
densamma från marken. Automatiska vindrutputsare äro ömtåliga
mekanismer. Var därför försiktig vid torkningen runt kring desamma.

Akta att Ni icke skrapar vagnen med fötterna eller väskan med
växelmynt.

Avtorka även strålkastarglasen, om tillfälle därtill erbjuder sig,
ävensom bakre fönsterrutan då Ni beger Eder över till bakre delen av
vagnen för att servera bensin.

Bensin.

Då Ni erbjuder Eder servera bensin till en köpare, tilltala
honom då med att säga: „Skall jag fylla Eder tank?"

Det är icke „full" försäljning om en kund, vars tank rymmer 20
liter bensin, lämnar Eder station med endast ett fåtal liter i tanken.
Det är förhållandevis lätt att sälja folk varor de behöva, om Ni själv
uppriktigt tror Eder därmed göra dem en tjänst. Föreslå därför att
få giva kunden så många liter som erfordras för att fylla tanken.

Kunder hava oftast vanan att anhålla om en bestämd kvantitet
bensin, utan att tänka på om denna kvantitet fyller tanken eller icke.
Efterkom då deras begäran, men sedan Ni gjort det, använd matstickan,
vilken städse bör hänga vid sidan av pumpen, och om det visar sig
att tanken icke är full, upplys kunden om att tanken rymmer ännu

liter, i händelse han skulle önska få den helt och hållet fylld.
Om Ni i medeltal kunde sälja varje köpare fem liter bensin utöver

den mängd han sedvanligen plägar köpa, skulle Ni snart konstatera en
betydande ökning i Eder omsättning. Försök att vara icke blott en,
den där utför givna order, utan en affärsman. Behärska försäljningen.

Försök att sälja Edra kunder Esso. Förklara dess företräden
nämnande, att såvida han vill uppnå bästa resultat, bör han när
bränslet i tanken närmar sig sitt slut, påfylla densamma med Esso.

Låt köparen se att Ni fullständigt tömmer slangen.
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Giv akt på köparens tank hela tiden för undvikande av att ben-
smet rinner över. Minns även att endel vagnar icke upptaga bensmet
lika snabbt som andra. Det förtretar köparen att se bensinet rinna
över eller spillas ut. Han betalar ju för bränslet och icke för att få
färgen på sin vagn förstörd, och han tager illa vid att tvingas betala
för något som han icke fått. Det beror på vårdslöshet om man låter
bensinet i tanken rinna över eller spiller ut av detsamma. Det ned-
sätter varans likaväl som de gjorda tjänsternas värde i köparens ögon,
när han ser detta.

Håll skruvlocket till bensintanken i handen så länge påtappningen
varar. Ställ det däremot icke på reservringen eller själva vagnen ; det
kan lämna efter sig ett märke i poleringen.

Undvik att spilla bensin på köparens tank vid avkopplandet av
slangen. Om detta likväl skulle inträffa, avtorka då det utspillda ben-
smet.

Efter avslutad påtappning bör locket åter fastskruvas på tanken.

Motorolja.

Kom ihåg den sida av vagnen där intagning av olja sker. Gå över
till denna sida och lyft upp huven. Denna tjänst, utförd med nödig
takt, kommer att tillföra oss vänner och öka vårt anseende i publikens
ögon. Den riktiga kvantiteten olja i vevhuset är fullt lika viktig
som vattnet i kylaren. Det enda sättet att avgöra, huruvida oljenivån
i vevhuset är den rätta, är att lyfta på huven och undersöka oljestånds-
visaren. Att göra detta är därför även att vaka över köparens intressen.

För avläsandet av oljeståndsvisaren bör motorn stannas. Tag ut
visarstaven och avtorka oljan från densamma med en duk. Insätt
densamma därpå fullständigt och tag ut den ånyo. Oljan på staven
utvisar då oljenivån i vevhuset. På vagnar, som äro försedda med en
s. k. flottörmätare kan man bestämma oljemängden i vevhuset
genom att lätt trycka ned mätaren med fingret; då densamma reser
sig ånyo, kan den exakta oljenivån i vevhuset avläsas på densamma.
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Då man undersöker oljenivån å en Fordbil av modell „T", bör
man noga se till att stänga kranen efter slutförd undersökning. Under-
rätta i varje sådant fall köparen om att kranen blivit stängd. Om
kranen är lös, bör detta förhållande påpekas för köparen. Vid under-
sökning av oljemängden i en Packardbil, försedd med en oljenivå-
kran, bör man likaså se till att stänga denna efter det undersökningen
slutförts.

Om oljenivån i vevhuset är låg, föreslå tömning av vevhuset vid
grop eller lyftanordning. Detta tager endast en tid av några minuter.

Om mätaren utvisar att i vevhuset finnes tillräckligt med olja,
glöm ej att påpeka detta för köparen.

Yrkar kunden icke på något speciellt oljemärke så rekommendera
honom Autol i fall han önskar en billigare olja eller Standard Motor
Oil i fall han föredrar en dyrare.

Vid växling av årstid föreslår man tömning av vevhuset för påfyl-
lande av olja av sådan kvalitet, som lämpar sig för den årstid och
den vagn det är fråga om. Gör inga andra utlåtanden om de olika
oljemärkenas användning än det som rekommendationstabellen inne-
håller.

Under kallare väderlek ha folk för vana att ofta använda „choken"
vilket åter har till följd att oljan i vevhuset visar benägenhet att för-
tunnas. Påminn kunderna om detta förhållande samt om nödvändig-
heten att oftare byta olja. Detta även med hänsyn till att under kall
väderlek en högre kondensation av vatten i vevhuset äger rum.

Om en köpare, som stannar vid Eder station, begär att få motor-
olja, uppfyll då hans begäran efter att hava kontrollerat oljemätaren.
Men fråga förrän han lämnar stationen även efter, huruvida han icke
önskar få sin tank fylld med bensin.

Då Ni för att undersöka oljemätaren lyfter på huven, ryck då icke
vårdslöst upp eller släng densamma över till andra sidan, och låt den
icke smälla igen vid fastsättandet.

Placera icke vevhusets oljepåfyllningslock någonstädes på den pole-
rade ytan av vagnen. Håll det i handen.
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Var omsorgsfull, så att olja icke spilles på köparens vagn. Håll
en duk under målkärlet. Om trots allt olja skulle spillas på vagnen,
torka bort den.

Torka händerna efter det oljan blivit påfylld, detta för att undvika
uppkomsten av oljemärken efter fingrarna vid tillslutandet av huven.

Använd endast handtagen vid påsättandet av huven, och undvik
att sätta händerna på vagnens polerade yta.

Ställ icke oljemålkärl eller kannor på fotsteget av en köpares vagn.

Tillråd smörjning vid grop eller lyftanordning.

Många köpare köra direkt fram till gropen eller lyftanordningen
för att bli betjänade. De komma sålunda till Eder station enkom för
detta ändamål. Andra åter tänka icke på detta, men skulle kanske
gärna ha detta arbete gjort, blott Ni framhåller nödvändigheten därav.
Här har Ni en möjlighet att utveckla Eder säljarförmåga.

Innan Ni kontrollerar oljemätaren bör Ni artigt fråga när vevhuset
senast tömts. Kontrollera vid behov även vagmataren för att se, om
vagnen gått 2,000 km. sedan senaste tömning av vevhuset.

Genom att fästa köparens uppmärksamhet på nödvändigheten av
att tappa ur oljan från vevhuset på grund av dess beskaffenhet eller
mängd eller på grund av årstidsskifte, övertygar man honom om att
han bör anlita gropen eller lyftanordningen.

Om Ni har skäl att antaga, att bilen tillryggalagt mera än 1,000 km.
sedan chassiet senast blev smörjat, föreslå köparen „Standard"-smörj-
ning av chassiet. Se efter om fjädrar, kardanknutar och styrbultar
synas torra, och påpeka nödvändigheten av att de smörjas. Härigenom
undvikes överdrivet slitage ävensom kostsamma remonter.

Genomsnittsmotoristen bryr sig föga om växellådans och differen-
tialens smörjning. Eller med andra ord, ehuru han väl har reda på
att även växellådan och differentialen böra smörjas, tänker han icke
härpå lika mycket som på att få vevhuset fyllt med olja i rätt mängd
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och beskaffenhet. Bed därför köparen om lov att få undersöka diffe-
rentialen för honom. Ifall den behöver smörjas, är han säkert villig
att få detta arbete gjort hos Eder vid gropen eller lyftanordningen.
En gång där har Ni utsikt att få sälja honom olja även för växellådan,
fett för chassiet och möjligen ännu därtill olja för vevhuset.

Luft.

Gå runt bilen för att se om någon av ringarna är i behov av mera
luft. Erbjud Eder tjänst om så förhåller sig.

Även om ringarna icke synas vara mjuka, är det likväl på sin plats
att föreslå att desamma undersökas. Om köparen bifaller härtill,
fråga honom då, vilken luftmängd han plägar använda.

Säg icke: „Hur är det ställt med luften i ringarna?", ty köparen,
där han sitter i sin vagn, kan icke veta detta.

Sparka icke till ringarna med foten för att fastställa om de behöva
mera luft. Detta icke allenast skadar materialet utan misshagar även
köparen.

Fyll icke luft på någon ring utan att först ha undersökt den medels
en mätare eller utan att ha ställt visaren å den automatiska luftpumpen
på det erforderliga lufttrycket. Drag icke luftslangen över stänk-
skärmarna, enär det kan skada poleringen på dessa.

Håll ringkapseln och skyddshylsan i handen medan Ni luftfyller
ringarna samt fastsätt dem åter varje gång Ni slutfört pumpningen av
en ring.

Glöm icke reservringarna.
Då en köpare svänger upp direkt till luftpumpen, bör Ni genast

erbjuda Eder att betjäna honom, såvida Ni icke för tillfället är syssel-
satt med en annan köpare, i vilket fall köparen vid luftpumpen
betjänas så snart Ni blir ledig. Efter det Ni sålunda pumpat luft i
ringarna, giv honom vatten i kylaren samt avtorka vindrutan, i det Ni
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frågar om han har något vidare ärende. Bemöt „luft "-kunder på samma
sätt som övriga kunder, oberoende av om de köpa något eller ej. De
kunna bli Edra köpare i framtiden. Försök om Ni kan göra dem till
Edra stående köpare genom ett artigt bemötande.

Det är omöjligt för kunderna att själva pumpa luft i ringarna
utan att få sina händer eller kläder nedsölade. Många uppskatta där-
för mera än något annat att få detta arbete gjort. Tag vara på detta
tillfälle som härvid erbjuder sig för Eder.

Att stå kunderna till tjänst med luft är ett synnerligen verksamt
medel att få dem till att regelbundet återkomma. Uppmana dem där-
för att på regelbundna mellantider hämta vagnarna till Eder för att
få ringarna pumpade. Om de göra detta, komma ringarna att hålla
längre tid och körandet att gå lättare. Genom dessa tjänster giver Ni
köparen verklig anledning att förrätta alla sina inköp vid Eder station.

Det är otillbörligt att låta vatten, olja, damm eller smuts inkomma
i ringtuberna. Förklara för köparen att vid Eder station endast ren
luft tillhandahålles; låt dem veta att Ni ägnar särskild uppmärksamhet
åt kompressorn och luftpumpen, så att intet annat inkommer i ring-
tuberna än ren luft, fri från fukt, olja, damm eller smuts, som städse
är till finnandes i luften.

Upplysningar om vägen.

Ä varje service-station bör finnas en karta å vilken de närmaste
vägarna och närbelägna Standard-stationer framgå. Tillåt ingen bilist
från annan ort att lämna Eder station utan att ha frågat honom, om
han är i behov av några upplysningar angående rutten.

Om Ni finner att bilisten är innehavare av registernummer från
annan ort, bör detta genast väcka Eder uppmärksamhet- möjligen är
han icke säker på rutten och kunde kanske hava nytta av att studera
Eder vagkarta. Erbjud honom även vår förteckning över Standard-
pumpar. Varje exemplar av vår broschyr, som överlämnas på det
rätta sättet, bidrar till att öka publikens bevågenhet gentemot Nobel-
Standard och „Standard" produkter.
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Visa turister till nästa stad, rarest en „Standard" service-station
finnes, och där de kunna erhålla upplysningar angående den vidare
resan.

Gör Eder förtrogen med vägarna i grannskapet av Eder egen station,
så att Ni kan giva kunderna tillförlitliga upplysningar om dem. Genom
att bespara kunden en onödig omväg, gör Ni honom till vän för
livet.

Gör allt Ni förmår för att förmå bilisterna att vika in till „Stan-
dard" stationer för erhållandet av alla önskade upplysningar angående
rutten. Enbart en skylt: „Vi känna vägarna", har beseglat framgången
för mången service-stationsförsäljare.

Regler att iakttaga vid uppgörandet av köp.

Ni är ansvarig för alla penningmedel, som inflyta under den tid
Ni tjänstgör vid stationen.

Varje penninguppgörelse bör ske på sådant sätt, att all orsak till
anmärkningar och misstag undvikes.

Att iakttaga vid växling av penningar:
1) om kunden lämnar en sedel i betalning, fäst då hans uppmärk-

samhet vid sedelns valör.
2) Giv vid växling tillbaka de högsta möjliga valörer av såväl sed-

lar som mynt, så att de smärre växelmynten, vilka ju allmän-
nare komma till användning, så vitt möjligt undvikas.

3) Räkna upp växelmynten i handen på köparen. Börja med
köpets belopp och återlämna först så mycket som fordras för
uppnående av nästa jämna sedelvalör, räkna därefter upp det
övriga, upp till det belopp som den Eder lämnade sedeln ut-
visar.
T. ex.: Köpets belopp är Fmk 3: 50 och köparen lämnar Eder
en 10 marksedel. Det belopp Ni bör lämna igen är sålunda
1:50 i mynt och en femmarksedel. Ni bör avlämna växel-
penningarna sägande: „Tre och femtio" (återgiv 1:50), „Fem
mark" (återgiv femmarksedeln), „Tio mark".

■> 14 *



I I

I I

Om en köpare lämnar en sedel i betalning, bör Ni icke sätta den
i fickan eller tillsammans med annat mynt, förrän köparen erhållit
igen växelpenningarna. Håll sedeln synlig, mellan fjärde och femte
fingret, intill dess uppgörelsen är fullt slutförd. Härigenom undvikes
alla möjligen uppstående meningsskiljaktigheter angående den mottagna
sedelns valör.

Sträck Eder icke förbi en annan passagerare i bilen vid mottagandet
av betalningen eller vid återlämnandet av växelpenningarna.

Bemöda Eder om att lämna igen rena sedlar. Placera smutsiga
sedlar i kassaskrinet. Bär dem icke på Eder.

Tacka alltid kunden för köpet. Stäng om möjligt vagnsdörren
efter honom.

Det gör ett osympatiskt intryck att lämna kunden brådstörtat, så
snart betalningen är erlagd. Såvida icke en annan köpare väntar på
att bli betjänad, bör man därför stå på lämpligt avstånd med blicken
riktad mot kunden till dess denne kör vidare.

Den tjänstgörande försäljaren är ansvarig för alla penningemedel å
stationen. Om en biträdande försäljare vid något tillfälle emottagit
betalning för ett köp, bör han omedelbart överlämna penningarna till
den tjänstgörande, i det han för denne upprepar beloppet för varje
försåld produkt ävensom totalbeloppet. På detta sätt kontrollerar man
den biträdande försäljarens beräkningar.

Allmänt.

Den bästa reklamen för en Standard station är nöjda köpare. Gör
Edert bästa att undvika klagomål från kundernas sida. Skulle någon
trots allt anmärka över varorna eller betjäningen och är Ni icke i stånd
att genom hövligt och artigt bemötande ordna upp saken, bör Ni sna-
rast möjligt avlägga rapport hos Eder förman, noggrannt angivande för-
loppet vid tillfället ifråga. Det tjänar till intet att förtiga en dylik hän-
delse, ty köparen kan tillfoga vårt anseende ansenlig skada, och förr
eller senare kommer dock saken fram.
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Minns att Ni ej är anställd vid en Standard-Service-Station för att
romaner, tidningar o. d., ej heller aro Edra bekantas visiter tillåtna.läsa

Emottagandet av drickspengar är strängt förbjudet.

Avböj artigt drickspengar påpekande att Standard-Stationen tjänar
sina kunder helt kostnadsfritt.

Helsingfors 1932. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.
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