
48 M .hhmhm.
49 M // lebo to každý berie že to je: stanica Slovnaftu=
50 H =áno určite=
51 M -a nevie že to je prenajaté alebo neprenajaté robia vám dobré alebo

zlé meno.= 52 V =hej hej=
53 H =áno ale my ich samozrejme že my: eh sa: ani nechceme zbavovať?

tejto zodpovednosti? .hh takže: ja som vďačný za každý námet ktorý
môže: poslúžiť zákazníkom a vylepšiť náš imidž. .h pretože dnes
.hhh rastú ako huby po daždi čer čerpacie stanice? a je to tvrdá kon-
kurencia? a my chceme obstáť v tejto tvrdej konkurencii.

54 V .hh no. ale ja myslím že: proste niekto by mohol dať ten príkaz .hh
proste aspoň + aby: vtom meste aspoň jedna jako: e:h stanica mala
jako mixovaný benzín.

55 H + .hh no viete, musím potom s nechať urobiť a analýzu aspoň teda
v dvoch eh mestách dvoch veľkomestách Košiciach a Bratislave či
.hh e:h to z ekonomického hľadiska obstojí? aby sme ((prehltnutie))
.hh zaviedli predaj .h podľa + .h potencionálneho výskytu takýchto
automobilov? v týchto mestách? aby sme zaviedli .h va vami poža-
dovaný predaj benzínu.

56 V // .hh(no)
57 M // takže aspoň taký prísľub máte.
58 V eh t o / / j e ' : dosť jako potešujúce ale myslím že .hh e:h títo jako: .hh

pumpári
59 M //((smiech))

58a V alebo vôbec že: ktorí ako: nechcú alebo ne: jako nemôžu už teraz?
alebo nemajú jako: toto? tie mixovacie jako stojany? hej? .hh to je
pre tých eh motoristov dvojtaktárov šak nakoniec ich behá aj motor-
károv. nemyslím jako vartburgy? alebo trabanty? hej? ,h ich behá
dosť je taká troška jak diskriminácia. + + podľa mňa

60 M + .hh dobre, takže ste počuli čo povedal pán generálny riaditeľ // aby
sme to eh zas: neopakovali? lebo ss=

61 V //áno
62 V =(áno)=
63 M =asi viete o čo ide?=
64 V -áno
65 M .hh takže máte ešte niečo na srdci?
66 V ďakujem,
67 M pozdravujeme do Košíc? želáme dobrú noc
68 V aj ja dobrú noc
69 H dobrú noc
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