
■M «äxv* I min «K .-. is »M! -nrnmirrnrr «ne imin

- ■- -mr

—££_ —£L- '■/ V '—■■—





I

i i

Jokaiselle Standard-Aseman myyjälle.

Nobel-Standardin kaikkialle Suomeen suurin kustannuksin rakennutta-
mat „Standard Service-Asemat" kykenevät vastaamaan tarkoitustaan tarjota
autoilijoille jotakin „erikoista" vain silloin, jos herrat myyjät panevat kaikki
voimansa parantaakseen palvelua ja siten lisäävät tavaranvaihtoa niin paljon
kuin suinkin. Hyvä palvelu hankkii ostajia. Hyvä ja yhdenmukainen pal-
velu kaikilla „Standard Service-Asemilla" tuottaa ostajille erityisen ilon
käydä niillä.

Sana „service" (palvelus) käytettynä nimessä „Service-Asema" tarkoittaa,
että jokaiselle asiakkaalle on osoitettava sellaista huomaavaisuutta, että hän
tuntee olevansa täysin tyydytetty. Hänen ei tule olla tyytyväinen ainoastaan
ostamiensa tuotteiden laatuun, vaan myöskin siihen tapaan, jolla nämä ovat
myydyt hänelle. Koettakaa saada asiakas mielellään tekemään ostoksensa
juuri Teidän asemallanne. Käyköön kohtelunne asiakasta kohtaan esille
tavalla, jonka hän muistaa ja tulee siksi uudelleen seuraavalla kerralla.

Te olette myyjä. Sekä oma että huostassanne olevan aseman menestys
riippuu kyvystänne lakkaamatta parantaa ja laajentaa liikettä sekä lisäksi
ponnistustenne kautta kohottaa yhtiön tuotteiden myynti mahdollisimman
suureksi.

Olla hyvä myyjä merkitsee muutakin kuin antamista asiakkaalle pel-
kästään 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 toistekin. Juuri säännölliset ostajat lisäävät tavaran-
vaihtoa. Meidän päämääränämme on hankkia ostajia eikä yksinomaan
myydä.
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Yhdenmukaistuttaminen.

Asemamme sanoval matkailijalle jo etäältä, että hän lähestyy „Standard"
asemaa.

Standard mainosten ja järjestelyjen alituinen toistuminen jokaisella ase-
malla lisää Service-asemiemme ja niissä myytävänä olevien Ulotteiden tunte-
misia.

Samankaltaiset vaikuttimet tekevät välttämättömiksi yhdenmukaistuttaa
palvelustapaa asemillamme. On totta, että jokaisella ostajalla on omat omi-
tuisuutensa ja että myyjän on kyettävä mukautua niihin. Mutta on välttä-
mätöntä, että palvelustapa on pohjimmiltaan sama, jotta ostajat tietävät saa-
vansa „Standard "-palvelun milloin tahansa asemillamme käydessään.

Yhdenmukaisen palvelustavan kehittäminen ei kuitenkaan voi jäädä
jokaisen myyjän omakohtaisen ratkaisun varaan. Työmenetelmän tulee käydä
yhdenmukaisesti. Tämä ohje on kirjoitettu mainitun yhdenmukaisen palve-
lustavan selvittämiseksi. Lukekaa se huolella! Perehtykää sen antamiin
neuvoihin ja sovelluttakaa ne käytäntöön! Tällä ette ainoastaan kohota
oman asemanne mainetta mahdollisimman hyväksi, vaan seuraatte myöskin
koko sen järjestön kehitystä, josta Te olette osa, samalla kun myötävaiku-
tatte yhtiönne maineen säilyttämiseen.
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Toimiohjeita.

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,
mahdollisimman lyhyessä ajassa ja tuhlaamatta energiaa. Pätevyyden saa-
vuttamiseksi on herkeämätön uutteruus tarpeen. Oppikaa tietämään niin
paljon kuin suinkin niistä tuotteista, joita myytte, oppikaa mikäli mahdol-
lista tuntemaan asiakkaat ja koettakaa aina täydellistyttää palvelustapaa. Nou-
dattakaa rehellisyyttä, huolellisuutta, täsmällisyyttä, kohteliaisuutta, rakastet-
tavuutta, puhtautta, järjestystä sekä varovaisuutta.

Rehellisyys: Rehellisyys ei ole ainoastaan siveyskäsite vaan lisäksi vielä
perustava liikeperiaate. Tämä periaate on liikeyrityksen peruskivi — jos se
puuttuu, ei liikkeen tuho ole vältettävissä. Rehellisyys itseänne, asiakkai-
tanne ja yhtiötä kohtaan on aivan ehdottoman oleellista työnne menesty-
miselle.

Huolellisuus: Tarkistakaa säännöllisesti asemallanne olevat laitteet. Olkaa
vakuuttautuneet siitä, että ostajanne saavat täyden mitan ja sallikaaheidännähdä,
että pidätte tärkeänä tätä asianlaitaa. Rahaa vaihtaessanne, huolehtikaa siitä,
että ostajanne saavat oikein takaisin.

Täsmällisyys: Avatkaa täsmällisesti asemanne. „Haaverin" tehnyt autoi-
lija voi olla siellä millä hetkellä tahansa. Nopeasti keksimällä hänen toi-
vomuksensa ja täsmällisesti täyttämällä ne, lujitatte ostajan muistia juuri
Teidän asemaanne ja itseänne kohtaan.

Kohteliaisuus: Kohteliaisuus on ulkonainen ilmaus sisäisestä halusta
miellyttää; se on paras todistus todellisesta harrastuksestanne. Kohtelias
asiakkaitten palveleminen merkitsee ystäviä itsellenne ja asiakkaita yhtiölle.
Maksaa vaivan olla kohtelias.

Rakastettavuus: Ystävällinen hymy ilmaisee paremmin k uin-sanat auliu-
tenne palvella asiakasta. Se tekee hänen olonsa miellyttäväksi, hänen on
helpompi ostaa ja vaikeampi esittää valituksia.

Puhtaus: Oman arvon tunnosta, huolehtikaa omasta ulkoasustanne ja
asemanne kunnosta.

Järjestys: Service-asemalla on jokaisella esineellä oma paikkansa — pitä-
kää jokainen esine omalla paikallaan.

Varovaisuus: Tulipalot ja tapaturmat ovat tavallisesti huolimattomuuden
seurauksia. Siksi ei huolimattomuutta ole suvaittava. Pitäkää alati mieles-
sänne sellaisten onnettomuuksien mahdollisuus ja noudattakaa kaikkia
tarpeellisia varovaisuustoimenpiteitä niiden välttämiseksi.
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Millainen Service-aseman tulee olla.

Ostajan Service-asemasta saama ensimäinen vaikutelma säilyy kauimmin.
Autoilija tuntee mieltymystä puhdasta ja hyvin hoidettua asemaa kohtaan.
Toisaalta, jos asema on likainen ja epäjärjestyksessä, ci tämä tee ainoastaan
huonoa vaikutusta, vaan herättää myöskin epäilystä siellä myytävänä olevien
tuotteiden laadun suhteen. Puhdas ja hyvin järjestetty asema on erinomai-
nen mainostus.

Service-ascmien myynti eroaa miltei kaikesta muusta vähittäismyynnistä.
Me emme ilmoita myyntiä saadaksemme ostajia; ainoat keinot, joilla hou-
kuttelemme yleisöä luoksemme, ovat asemien oikea sijoittaminen, mukavat
ja tarpeeksi leveät kulkuväylät sekä paikkojen puhtaana pitäminen. Puhtaa-
seen ja miellyttävään asemaan kuuluu:

Siistit sisä- ja uloskäytävät asemalle ja sieltä ulos,
Puhdas syvennys korjauksien varalle, missä sellainen on,
Siistit ja hyvin maalatut pumput ja muut laitteet,
Puhtaat ikkunat ja miellyttävät ikkunasomistukset,
Seiniin kiinnitetty sisustus hyvin puhdistettu,
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 ulkoasu tekee asiakkaihin huonon
vaikutuksen eikä tämä ole hyvänä mainostuksena asemalle. Jos myyjä on ajanut
partansa ja on siisti, herättää hän luottamusta. Hyvä ryhti ja joustava
käynti ovat suurimerkityksellisiä. Veltto ryhti ja jalkojen laahustaminen
tekevät tylsän ja välinpitämättömän vaikutuksen.

Pukeutukaa virkapukuun heti tullessanne asemalle. Määräyksenmukai-
nen virkapuku on pidettävä yllä koko virkavuoron kestäessä eli asemalla
oltaessa. On toivottavaa, että myyjä pitää virkapukunsa niin siistinä ja
puhtaana kuin mahdollista. Kun käyttämänne virkapuku tulee likaiseksi,
vaihtakaa se toiseen. Kun virkapuku on loppuunkulunut, korvatkaa se
uudella.

Päähine ja virkamerkki ovat virkapuvun osia. Ei ole sallittua käyttää
muuta kuin säädettyä päähinettä.

Älkää pyyhkikö likaisia käsiänne virkapukuun. Pitäkää tätä varten riepu
taskussanne.

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, menkää häntä vastaan ja asettautukaa
valmiiksi palvelemaan häntä niin pian kun hänen koneensa on seisahtunut.
Voidaksenne viipymättä palvella häntä on tärkeätä, että niin paljon kuin
suinkin oleskelette myyntisuojuksen ulkopuolella. Kevät-, kesä- ja syyskuu-
kausina on kaikkien Service-asemien myyjien oltava ulkona (ajoteiden luona),
mikäli eivät kirjoita raportteja tai tee jotain muuta välttämätöntä työtä sisällä.
Talvikuukausina on ainakin yhden miehen pysyteltävä ulkona, paitsi ilman
ollessa hyvin kylmä tai raaka.

Ei pidä puhutella asiakkaita liian tuttavallisesti. Mainitkaa, mikäli mah-
dollista, ostajanne nimeltä, esim. „Hyvää huomenta. Herra Harju". Ihmiset
panevat arvoa sille, että heidät tunnetaan ja että heitä puhutellaan tällä tavoin,
ja se tosiseikka, että muistatte asiakkaanne, saa heidät mielellään jatkamaan
ostoksien tekoa juuri Teillä.

Jos ette tunne ostajaa nimeltä, tervehtikää häntä sanomalla „Hyvää huo-
menta, „Hyvää päivää" tai „Hyvää iltaa". Jos vaunussa on nainen, puhutel-
kaa häntä joko „Rouva" tai „Neiti" sanaa käyttäen.

Ostajan ei pitäisi tarvita antaa merkkiä herättääkseen huomiotanne.
Jos uuden asiakkaan tullessa parhaillaan palvelette toista, on Teidän

ainakin näytettävä huomanneenne uuden tulokkaan. Tämä ilmaisee auliuttanne
palvella häntä niin pian kuin mahdollista ja hän odottaa silloin mielellään.
Olkaa mukautuvainen, kohtelias ja rakastettava. Teidän hyvä tuulenne on
vuorostaan vaikuttava ostajaan.

On tärkeätä, että ostajia palvellaan järjestyksessä. Kuitenkin on hensini-
pumpjmjen luona olevilla ostajilla etuoikeus ennen muita. Sentähden, jos sat-
tuisi, että kaikki myyjät yhfaikaa täyttävät ilmaa renkaisiin ilmapumpun luona
tai voitelevat autoja syvennyksen tai nostolaitteen luona, ja uusi ostaja saapuu
jonkun bensinipumpun luo, on heti yhden myyjistä, pyydettyään anteeksi
palvelemaltaan asiakkaalta, mentävä palvelemaan pumpun luona olevaa
asiakasta. Niin pian kun hän on palvellut tätä, palaa hän heti jatkamaan ilma-
pumpun, syvennyksen tai nostolaitteen luona olevan asiakkaan palvelemista.
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Missä järjestyksessä on asiakkaita palveltava.

Säännönmukainen palvclujärjestys Service-asemalla varmentaa asemaanne
kahdessa suhteessa:

1) Sen alituinen noudattaminen tekee Service-aseman myyjän vähem-
män taipuvaiseksi unohtamaan jonkun tai joitakin niistä eri asioista,
joita hänen on suoritettava.

2) Sillä vältetään epävarmuus, mitä silloin on tehtävä, jos myyjä, joka
on lopettanut jonkun auton palvelun, menee auttamaan toista myy-
jää ja tämän asiakasta. Hän tietää silloin tarkalleen, mistä hänen
on aloitettava, eikä hänen tarvitse kysyä ostajalta mitään sellaista,
jota toinen myyjä jo on tältä kysynyt.

Lukuunottamatta tapauksia, jolloin ostaja ilmoittaa Teille etukäteen, että
hän haluaa ainoastaan jotain määrättyä, oikea palvclujärj estys on seuraava:

1) Vettä jäähdyttämään.
2) Tuulilasin pyyhkiminen.
3) Bensiini.
4) Ehdottakaa voitelua syvennyksen tai nostolaitteen luona, mah-

dollisesti vain öljyn täyttämistä.
5) Ilma.
6) Tien neuvominen.
7) Maksu.
Myöskin kaikkia kuorma-autoja on palveltava yllälu etelinssa järjestyk

scssä.
Jos asemalla on vain yksi ostaja, multa sitävastoin on läsnä pari myy-

jää, on molempien myyjien palveltava ostajaa. Sama koskee suurempia
asemia niissä tapauksissa, jolloin työssäolevien myyjien lukumäärä on suu-
rempi kuin läsnäolevien ostajien. Toinen myyjä täyttää jäähdyttäjän toisen
pyyhkiessä tuulilasia. Se, jonka työ on ensiksi valmis, menee täyttämään
bensinisäiliötä toisen nostaessa konepeltiä ja tutkiessa öljymittaria.

Kun auto pysähtyy ilmapumpun luo, on ensiksi paikalle tulleen myyjän
mentävä täyttämään renkaat, kun taas toinen täyttää jäähdyttäjän ja pyyhkii
tuulilasin.
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Jäähdyttäjän täyttäminen.

Kun vaunu pysähtyy asemallenne, olkaa sitä vastassa jäähdyttäjäkannui-
nenne ja katsokaa, tarvitaanko lisää vettä jäähdyttäjään, sekä täyttäkää vaa-
dittava määrä. Katsokaa, ettei vesi valu yli reunojen. Jos kuitenkin niin
kävisi, kuivatkaa vesi rievulla.

Oppikaa irroittamaan erimalliset jäähdyttäjätulpat ja lämpömittarit ja
harjaantukaa käsittelemään niitä.

Älkää asettako jäähdyttäjätulppaa autokorin päälle, jotta kiilloitus ei
naarmuuntuisi tai vahingoittuisi.

Älkää astuko etupuskurille täyttäessännc jäähdyttäjää.
Lämmenneessä jäähdyttämässä piilee joltinenkin vaara. Olkaa sentähden

varovainen irroittaessanne jäähdyttäjätulppaa, ettei tapahtuisi onnettomuutta.
Talvisaikaan on asiakkaalta aina ensin tiedusteltava, saako täyttää jääh-

dyttäjän ja haluaako hän siihen lisättäväksi jotain jäätymistä ehkäisevää
ainetta.

Jokaiseen jäähdyttäjään tarvittava määrä jäähdyttäjänestettä ei riipu aino-
astaan ilman lämpötilasta, vaan myöskin jäähdytysjärjestelmän omasta tila-
vuudesta. Jokaisella Service-asemalla tulee olla kortti, jossa on tilavunskaava
eri vaunumcrkkien jäähdytysjärjestelmästä sekä se prosenttimäärä jäähdyt-
täjänestettä, joka tarvitaan eri lämpötiloissa. Tämä kaava sekä lämpömitta-
rin käyttäminen, milloin niin tarvitaan, tekee ostajalle helpommaksi päättää,
miten paljon hän tarvitsee jäähdyttäjänestettä. Myyjän ei pidä antaa mitään
neuvoa sen jäähdyttäjänesteen määrään nähden, joka on lisättävä, vaan on
tämän ratkaiseminen annettava kokonaan ostajan tehtäväksi.
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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 palvelus kuin ei mikään.

Käyttäkää puhdasta, kuivaa riepua. Jos tuulilasi on tuhruinen ja likai-
nen, käyttäkää ensin kostutettua säämiskää.

Älkää astuko lokasuojalle pyyhkiessänne tuulilasia, mikäli vaunu ei ole
sellaista rakennetta, että on mahdotonta ylettyä lasiin maasta. Automaattiset
tuulilasinpuhdistajat ovat herkkiä koneistoja. Olkaa sentähden varovainen
pyyhkiessänne lasia niiden ympäriltä.

Varokaa, etteivät jalkanne tai vaihtorahoja sisältävä laukkunne tee naar-
muja vaunuun.

Pyyhkikää myöskin valonheittäjien lasit, mikäli siihen on tilaisuus,
samoinkuin takaikkunanruutu, mennessänne vaunun taakse antamaan ben-
siiniä.

~X^7~
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Bensiini.

Tarjoutuessanne antamaan bensiiniä ostajalle, puhutelkaa häntä sano-
malla: „Saanko täyttää säiliönne?"

Myynti ei ole »täydellinen", jos asiakas, jonka säiliö vetää 80 litraa ben-
siiniä, jättää asemanne otettuaan säiliöön vain joitakin litroja. On suhteelli-
sen helppoa myydä ihmisille tavaroita, joita he tarvitsevat, jos ilse vilpittö-
mästi uskoo sillä tekevänsä heille palveluksen. Ehdottakaa sentähden, että
saatte antaa asiakkaalle niin monta litraa, kun tarvitaan säiliön täyttymiseksi.

Asiakkailla on useimmiten tapana pyytää määrätty määrä bensiiniä
ajattelematta, täyttääkö tämä määrä säiliön vai ei. Noudattakaa silloin heidän
pyyntöään, mutta tehtyänne sen, käyttäkää mittatikkua, jonka aina tulee
riippua pumpun vieressä, ja jos säiliö ei osoittaudu olevan läysi, ilmoittakaa
asiakkaalle, eitä säiliöön mahtuu vielä litraa, jos hän haluaisi saada
sen kokonaan täytetyksi.

Jos Te keskimäärin voisitte myydä jokaiselle asiakkaalle 5 litraa ben-
siiniä yli sen määrän, mikä hänellä yleensä on tapana ostaa, toteaisitte pian
huomattavan lisäyksen tavaranvaihdossanne. Koettakaa olla liikemies eikä
ainoastaan se, joka suorittaa annetut määräykset. Hallitkaa Te myyntiä!

Koettakaa myydä asiakkaille ESSOa. Selittäkää sen etuja mainitse-
malla, että mikäli hän haluaa saavuttaa parhaimman tuloksen, tulee hänen
polttoaineen loppuessa täyttää säiliö ESSOIIa.

Antakaa ostajan nähdä, että tyhjennätte letkun täydellisesti.
Tarkatkaa ostajan säiliötä koko ajan välttääksenne bensiinin vuotamista

yli reunojen. Muistakaa myöskin, että toiset vaunut täyttyvät bensiinillä
nopeammin kuin toiset. Ostajaa harmittaa nähdä bensiinin vuotavan yli tai
läikkyvän maahan. Hänhän maksaa polttoaineesta eikä saadakseen vaununsa
värin pilatuksi, 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 samoin-
kuin tehtyjen palvelusten arvoa ostajan silmissä hänen nähdessään tämän.

Pitäkää bensiinisäiliön kierretulppaa kädessänne niin kauan kun täyttä-
mistä kestää. Älkää sitävastoin panko sitä vararenkaan tai itse vaunun
päälle; siitä voi jäädä jälki kiilloitukseen.

Varokaa, ettette tiputa bensiiniä ostajan säiliölle irroittaessanne letkua.
Jos kuitenkin niin kävisi, pyyhkikää läikkynyt bensiini.

Kun täyttäminen on lopetettu, on tulppa jälleen kierrettävä kiinni säiliöön.
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Moottoriöljy.

Älkää unohtako sitä puolta vaunusta, johon öljy täytetään. Menkää tälle
puolelle ja nostakaa konepeltiä.

Tämä palvelu, jos se tehdään tarpeellisella tahdikkuudella, tuottaa meille
ystäviä ja lisää arvoamme yleisön silmissä. Oikea määrä öljyä kampikam-
miossa on aivan yhtä tärkeä asia kuin vesi jäähdyttämässä. Ainoa tapa rat-
kaista, onko öljykorkeus kampikammiossa oikea, on nostaa konepeltiä ja tut-
kia öljykorkeusosoitinta. Tämän tekeminen on sentähderi myöskin ostajan
etujen valvomista.

Öljymittarin lukemista varten on moottori pysäytettävä. Nostakaa osoitin-
puikko ja pyyhkikää siitä öljy rievulla. Pankaa se senjälkecn sisälle täydel-
lisesti ja ottakaa se uudelleen ulos. Öljy puikossa osoittaa silloin kampikam-
mion öljykorkeuden. Vaunuissa, jotka ovat varustetut n. s. uimurilla, voidaan
kampikammiossa oleva öljymäärä määrätä painamalla uimuri kevyesti sor-
mella alas; kun se jälleen nousee, voidaan kampikammion öljykorkeus lukea
siitä. Tutkittaessa „T"-mallia olevan FORD-auton öljykorkeutta, on tarkoin
muistettava sulkea hana tutkimisen päätyttyä. Ilmoittakaa jokaisessa sellai-
sessa tapauksessa ostajalle, että hana on suljettu. Jos hana on höllä, on tästä
huomautettava ostajalle. Tutkittaessa öljymäärää Packard-autossa, joka on va-
rustettu öljykorkeushanalla, on myöskin muistettava sulkea tämä, tutkimisen
päätyttyä.

Jos öljymäärä kampikammiossa on pieni, ehdottakaa kampikammion
tyhjentämistä syvennyksen tai nostolaitteen luona. Tämä vie vain muuta-
man minuutin ajan.

Jos mittari osoittaa kampikammiossa olevan riittävästi öljyä, älkää unoh-
tako mainita siitä ostajalle.

Ellei asiakas pyydä mitään erikoista öljyä, suositelkaa hänelle AUTOL'ia,
jos hän haluaa halvempaa öljyä, tai STANDARD MOTOR OlLia, jos .hän
mieluummin haluaa kalliimpaa öljyä.

Vuodenajan vaihtuessa ehdotetaan kampikammion tyhjentämistä ja sel-
laista laatua olevan öljyn käyttämistä, joka soveltuu kulloinkin kysymyk-
sessä olevana vuodenaikana ja vaunulle. Älkää tehkö mitään muita lausun-
toja eri öljymerkkien käytöstä kuin mitä suosittelutaulukko sisältää.

Kylmän ilman vallitessa on ihmisillä tapana käyttää ilmaläpän kuris-
tajaa, mistä on seurauksena, että se ohentaa kampikammiossa olevan
öljyn. Muistuttakaa asiakkaille tästä asianlaidasta sekä tarpeellisuudesta usein
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vaihtaa öljyä. Tämä on tehtävä myöskin siksi, että ilman ollessa kylmä
tapahtuu kampikammiossa tavallista suurempi veden tiivistyminen.

Jos ostaja, joka pysähtyy asemallenne, pyytää saada moottoriöljyä, täyt-
täkää hänen pyyntönsä tarkastettuanne ensin öljymittaria. Mutta kysykää,
ennenkuin hän lähtee asemalta, haluaako hän saada säiliönsä täytetyksi
bensinillä.

Kun nostatte konepeltiä tarkastaaksenne öljymittaria, älkää temmatko
sitä huolimattomasti tai paiskatko sitä toiselle puolelle älkääkä antako sen
paukahtaa kiinnipanlaessa.

Älkää laskeko kampikammion öljyntäyttötulppaa vaunun kiilloiletulle
pinnalle. Pitäkää sitä kädessänne.

Olkaa varovainen, ettei öljyä läikähdä ostajan vaunulle. Pitäkää riepu
mitta-astian alla. Jos kaikesta huolimatta vaunulle tippuisi öljyä, pyyhki-
kää se pois.

Pyyhkikää kätenne täytettyänne kampikammion, jottei sormistanne jäisi
öljytahroja konepeltiä sulkiessanne.

Käyttäkää ainoastaan kädensijaa asettaessanne konepeltiä paikoilleen, ja
välttäkää koskettamasta vaunun kiilloitettua pintaa.

Älkää asettako öljymittoja tai kannuja ostajan vaunun astuimelle.
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Neuvokaa auto voideltavaksi syvennyksen tai nosto-
laitteen luona.

Useat ostajat ajavat suoraan syvennykseen tai nostolaitteen luo tullakseen
palvelluiksi. He tulevat siis Teidän asemallenne yksinomaan tätä tarkoitusta
varten. Toiset taas eivät ajattele tätä, mutta haluaisivat kenties mielellään saada
tämän työn tehdyksi, jos Te vain huomauttaisitte sen tarpellisuudesta. Tässä
Teillä on mahdollisuus kehittää myyjäkykyänne.

Ennenkuin tarkistatte öljymittaria on Teidän kohteliaasti tiedusteltava,
milloin kampikammio viimeksi tyhjennettiin. Tarkastakaa tarvittaessa myöskin
matkamittari nähdäksenne, onko vaunu kulkenut 2,000 km siitä, kun kampi-
kammio tyhjennettiin.

Kiinnittämällä ostajan huomio välttämättömyyteen uusia öljy kampi-
kammiossa öljyn laadun, määrän tai vuodenajanvaihtumisen vuoksi, saatte
hänet vakuutetuksi siitä, että hänen on käytettävä syvennystä tai nosto-
laitetta.

Jos Teillä on syytä olettaa, että vaunulla on ajettu enemmän kuin 1,000
km siitä, kun vaunun alusta viimeksi rasvattiin, ehdottakaa ostajalle auton-
alustan „Standard" voitelua. Katsokaa, näyttävätkö jousipultit, kardaaninivelet
tai ohjauspultit kuivilta ja huomauttakaa näiden voitelemisen tarpeellisuudesta.
Tällä vältetään liiallinen kulutus samoinkuin kalliit korjaukset.

Tavallinen autoilija tuskin välittää vaihdelaatikon ja tasauspyörästön
voitelemisesta. Tai toisin sanoen, vaikkakin hän hyvin tietää, että myöskin
vaihdelaatikko ja tasauspyörästö ovat rasvattavat, hän ei ajattele tätä yhtä
paljon kuin sitä, että hän saa kampikammion täytetyksi oikealla määrällä
oikeata laatua olevaa öljyä. Pyytäkää senlähden ostajalta lupaa saada tar-
kastaa hänen puolestaan tasauspyörästö. Jos se kaipaa voitelua, hän on var-
masti halukas antamaan tämän työn tehtäväksenne syvennyksen tai nosto-
laitteen luona. Päästyänne näin pitkälle, on Teillä mahdollisuus saada myy-
dyksi hänelle myös öljyä vaihdelaatikkoa varten, rasvaa autonalustaan ja
mahdollisesti vielä lisäksi öljyä kampikammioon.
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Ilma.

Kiertäkää auto nähdäksenne, tarvitseeko joku rengas lisää ilmaa. Renkaan
näyttäessä tyhjältä tarjotkaa palvelustanne.

Vaikkakaan renkaat eivät näytä pehmeiltä, on kuitenkin paikallaan ehdot-
taa niiden tarkastamista. Jos ostaja suostuu tähän, tiedustelkaa häneltä, mitä
ilmamäärää hänellä on tapana käyttää.

Älkää sanoko: „Miten on renkaiden ilman laita?", sillä ostaja, joka istuu
vaunussa, ei voi tietää tätä.

Älkää potkaisko renkaita jalallanne päättääksenne, tarvitsevatko ne lisää
ilmaa. Tämä ei ainoastaan vahingoita kumia, vaan se on myös vastenmie-
listä ostajalle.

Älkää lisätkö ilmaa mihinkään renkaaseen ensin tarkastamatta paine-
mittarin avulla tai asettamatta automaattisessa ilmapumpussa olevaa osoitinta
tarvittavan ilmanpaineen kohdalle. Älkää vetäkö ilmaletkua lokasuojien yli,
koska se voi vahingoittaa kiilloitusta.

Pitäkää venttiilihattua ja tomusuojusta kädessänne täyttäessä nne renkaita
ilmalla ja pankaa ne taas kiinni kun olette lopettaneet jonkun renkaan
pumppuamisen.

Älkää unohtako vararenkaita.
Kun ostaja ajaa suoraan ilmapumpun luo, on Teidän heti tarjouduttava

palvelemaan häntä, ellette parhaillaan työskentele toisen ostajan luona, jolloin
ilmapumpun vieressä olevaa ostajaa palvellaan niin pian kun olette vapaa.
Pumputtuanne ilmaa renkaisiin, antakaa hänelle vettä jäähdyttäjään ja pyyh-
kikää tuulilasi, samalla kun kysytte, haluaako hän vielä jotain muuta. Koh-
delkaa „ilma"-asiakkaita samalla tapaa, kuin muita asiakkaita, riippumatta
siitä, ostavatko he jotain vai ei. Heistä voi vastaisuudessa tulla ostajianne.
Koettakaa, jos voitte, tehdä heidät pysyviksi ostajiksenne ystävällisellä koh-
telullanne.

Asiakkaiden on mahdoton itse pumputa ilmaa renkaisiin tahraamatta
käsiään ja vaatteitaan. Monet antavat sentähden enemmän kuin millekään
muulle arvoa sille, että saavat tämän työn tehdyksi. Ottakakaa vaari tilai-
suudesta, joka tällöin tarjoutuu Teille.
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Avun tarjoaminen asiakkaille ilmaa lisättäessä on erittäin tehokas keino
saada heidät palaamaan säännöllisesti. Kehoittakaa asiakkaita sentähden
säännöllisin väliajoin tuomaan vaunut Teille saadakseen renkaat pumputuksi.
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, tomua tai likaa tunkeudu sisärenkaisiin.
Selittäkää ostajalle, että Teidän asemallanne on saatavana vain puhdasta
ilmaa; antakaa heidän tietää, että Te kiinnitätte aivan erikoista huomiota
ilmapuristimeen ja ilmapumppuun, niin ettei sisärenkaisiin 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 service-asemalla tulee olla kartta, johon on merkitty lähimmät
tiet ja lähellä olevat Standard-asemat. Älkää antako kenenkään toiselta paikka-
kunnalta olevan autoilijan lähteä asemaltanne ilman että olette tiedustellut
häneltä, tarvitseeko hän neuvoja teihin nähden.

Jos havaitsette, että autoilijalla on toisen paikkakunnan rekisterinumero,
tulee tämän heti herättää huomiotanne; mahdollisesti hän ei ole varma teistä
ja hänelle olisi kenties hyödyksi tutkia tiekarttaa. Tarjotkaa hänelle myöskin
luettelo Standard-pumpuista. Jokainen kappale lentolehdistämme, joka anne-
taan oikealla tavalla, auttaa osaltaan lisäämään yleisön suosiota Nobel-Stan-
dardia ja „ Standard "-tuotteita kohtaan.

Neuvokaa turistit lähimpään kaupunkiin, jossa on „Standard" service-
asema ja jossa he voivat saada tiedonantoja matkasta eteenpäin.

Tutustukaa oman asemanne likitienoolla oleviin teihin, niin että voitte
antaa asiakkaille luotettavia tietoja niistä. Säästämällä asiakasta turhasta mut-
kasta, teette hänestä ikuisen ystävän itsellenne.

Tehkää voitavanne saadaksenne autoilijat pistäytymään „Standard" ase-
milla kaikkien haluttujen, teitä koskevien neuvojen saamista varten. Yksin-
omaan kilpi: „Me tunnemme tiet", on kruunannut usean service-aseman
myyjän menestyksen.
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Ostojen tilityksessä noudatettavia ohjeita.

Te olette vastuussa kaikista niistä rahoista, jotka kertyvät asemalle työ-
vuoronne kestäessä.

Jokaisen rahatilityksen tulee tapahtua sellaisella tavalla, ettei se anna
minkäänlaista aihetta huomautuksiin ja erehdyksiin.

Huomioonotettava rahoja vaihdettaessa:
1) Jos asiakas antaa setelin maksuksi, kiinnittäkää hänen huomiotaan

setelin arvomäärään.
2) Antakaa vaihdettaessa takaisin mahdollisimman suuressa rahassa

sekä setelit että pikkurahat, niin että pienimpiä vaihtorahoja, joita
yleisemmin käytetään, mikäli mahdollista vältetään.

3) Lukekaa vaihtorahat ostajan käteen. Alkakaa oston määrällä ja anta-
kaa ensin lakaisin niin paljon kuin vaaditaan seuraavan tasaisen
seteliarvon saavuttamiseksi; laskekaa sen jälkeen jälelläoleva määrä
Teille annetun setelin määrään saakka. Esim. oston määrä on Smk.
3: 50 ja ostaja antaa Teille 10 mk:n setelin. Se määrä, joka Tei-
dän on annettava takaisin, on siis 1: 50 pikkurahoissa ja yksi viiden
mk:n seteli. Teidän on annettava takaisin vaihtorahat sanomalla:
„Kolme ja viisikymmentä" (antakaa 1: 50) „Viisi markkaa" (antakaa
viiden markan seteli) „Kymmenen markkaa".

Jos ostaja antaa setelin maksuksi, älkää panko sitä taskuun tai yhteen
muun rahan kanssa, ennenkuin ostaja on saanut vaihtorahan. Pitäkää seteli
näkyvissä neljännen ja viidennen sormen välissä, siksi kunnes tilitys on
lopussa. Täten vältytään kaikista mahdollisesti syntyvistä, saadun setelin
arvoa koskevista erimielisyyksistä.

Älkää kurkottako toisen autossa olevan matkustajan ohi ottaessanne
vastaan maksua tai antaessanne takaisin vaihtorahat.

Koettakaa antaa takaisin puhtaita seteleitä. Pankaa likaiset setelit kassa-
lippaaseen. Älkää pitäkö niitä mukananne.

Kiittäkää aina asiakasta osiosta. Sulkekaa, mikäli mahdollista, vaununovi
hänen puolestaan.
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Tekee epämiellyttävän vaikutuksen jättää asiakas yhtäkkiä, niin pian kun
maksu on suoritettu. Ellei toinen ostaja odota palvelluksi tulemista, on sei-
sottava sopivan välimatkan päässä katse asiakkaaseen päin, siksi kunnes tämä
ajaa pois.

Viranhaltijana oleva myyjä on vastuussa kaikista aseman rahavaroista.
Jos apulaismyyjä jossain tapauksessa on saanut maksun ostosta, on hänen
heti annettava rahat viranhaltijalle, samalla kun hän tälle toistaa jokaisen
myydyn tuotteen rahamäärän sekä kokonaismäärän. Täten tarkistetaan apu-
laismyyjä n laskut.
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Yleistä.

Tyytyväiset ostajat ovat Standard-aseman paras mainostus. Tehkää voi-
tavanne välttääksenne valituksia asiakkaitten taholta. Jos jollakin kaikesta
huolimatta olisi jotain huomauttamista tavaroita tai palvelua vastaan ja el-
lette kykene kohteliaalla ja ystävällisellä kohtelulla järjestämään asiaa, on Tei-
dän niin pian kuin mahdollista tehtävä ilmoitus tästä esimiehellennetarkoin
kertomalla kyseellisen tapauksen kulku. Ei kannata vaieta tällaisessa tapauk-
sessa, sillä ostaja voi tuottaa tuntuvasti haittaa maineellemme ja ennen pitkää
käy asia kuitenkin ilmi.

Muistakaa, ettette ole Slandard-Service-aseman palveluksessa lukeaksenne
romaaneja, sanomalehtiä y. m. s., myöskään eivät tuttavienne vierailut ole
sallittuja.

Juomarahojen vastaanottaminen on ankarasti kielletty.

Evätkää kohteliaasti juomarahat huomauttamalla, että Standard-asema
palvelee asiakkaitaan kokonaan maksutta.
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