TRAFI, AJOVARMA JA KATSASTUS
Lämmittely
Tykkäätkö autoista?
Millaisista?
Ajatko paljon?
Millä matkustat?
Mikä Trafi on?
Miksi olet käynyt Trafissa?
Missä asioissa se palvelee?
Menetkö fyysisesti vai netissä?
Mikä on Ajovarma?
Mitä voit tehdä siellä?
Onko sinulla ajokortti?
Mistä saat sen?
Mikä on katsastus?
Missä voit katsastaa auton?
Sanastoa
ajoneuvo
ottaa
liikennekäyttöön
tieliikenne
merenkulku
veneily
rautatiet
ilmailu
tietopalvelut
liikennejärjestelmä
ilmastointi
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Dialogit
Trafissa
Auto seisontavakuutuksessa
No mites, sulla on nyt oma auto käytössä ja työsuhdeauto annettu pois.
Kyllä ja se oli todella helppo laittaa vähäksi aikaa seisontavakuutukselle Trafin
nettisivujen kautta.
Ai jaa, laitoiksä sen niinku sieltä pois ja sitten niinku myöskin sait takasin, nii
ettei tarvinnu käydä.
Ei tarvinnu missään käydä, eikä maksanu mitään vaan Trafin nettisivuilla
laitettiin seisontavakuutuksille. Se oli hyvin pieni se vakuutusmaksu siltä ajalta
kun mä en omaa autoo käyttäny. Samalla tavalla nettisivuilla ilmotettiin
käyttöön, ilmotettiin vaan käyttöönottopäivä. Ja sieltä tuli sitten lasku, siitä, että
millon maksetaan suurempaa vakuutusta. Todella helppoo, yksinkertaista ja
selkeää.
Okei, no sehän kuulostaa hyvältä.

Katsastusasemalla
I
Hei!
Haluan varata ajan katsastukseen.
Joo. Mikä päivä sopii sinulle?
Torstai tai perjantai.
Joo torstaina on aika kello 10. Tuletko kello 10?
Joo, se sopii hyvin. -Kiitos!
II
Hei!
Hei! Minulla on varattu aika katsastukseen kello 10.
Jaha, joo, odota hetki tuolla penkillä! Katsastusmies tulee ihan kohta. Voit ottaa
kupin kahvia tuolta automaatista.
Kiitos!
III
Päivää! Nyt on teidän auton vuoro. Haluatko tulla mukaan katsastukseen vai
odotatko täällä.
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IV
-

V
***
-

Odotan täällä.
Selvä. Tuon sinulle paperit, kun tulen.
No niin, nyt sun auto on valmis. Tuli kyllä vähän huomauttamista. Sulla on
sakkorenkat edessä. Sä et saa ajaa näillä renkailla enää, vain kotiin.
Voi ei! Justhan mä vaihdoin ne...
No sitten olet ajanut kyllä tosi paljon. Lisäksi vasen takavalo ei toimi. Korjauta
sekin heti, kun mahdollista. Sinä saat nyt ajaa kotiin ja ensi maanantaihin
mennessä sun täytyy käydä näyttämässä korjaukset katsastusasemalla.
No joo...niin kai se sitten täytyy tehdä. Kiitos.....
Kiitos, hei hei!
Mä tulin nyt näyttämään mun autoa, olen tehnyt kaikki korjaukset.
Jaahas, hyvä! Voit maksaa sen 100€ tässä ja mä käyn sitten katsomassa sun auton.
Ne on aika pieniä tarkistuksia, voidaan katsoa se tuossa pihassa.
Hyvältähän tämä näyttää! Nyt on eturenkaat hyvässä kunnossa. Laittaisitko vielä
valot päälle, niin katsotaan se takavalo.
Joo.
No nyt toimii! Hyvä! Mennääs antamaan sulle leima, niin pääset taas ajelemaan!
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Tilannetehtävät
1. Soita ja kysy neuvoa, miten saat opetusluvan. Haluat opettaa sinun pojan ajamaan
autoa.
2. Soita ja kysy neuvoa, miten toimit, kun myyt tai ostat auton.
3. Haluat E-luvan. Soita ja kysy, miten se menee.
4. Haluat laittaa sinun auton seisontaan. Soita, miten se menee.
5. Sinun auto on niin rikki, että et halua enää korjata sitä. Haluat viedä sen pois. Soita ja
kysy apua.
6. Ostit uuden auton yksityiseltä ja haluat tehdä rekisteröinnin.
7. Haluat ottaa autosi pois rekisteristä.
8. Haluat laittaa auton seisontavakuutukseen.
9. Haluat uusia ajokortin.
10. Kysyt toimiston aukioloakoista.
11. Varaat ajan katsastukseen.
12. Tuot auton katsastukseen, mutta unohdit auton rekisteriotteen kotiin.
13. Tuot auton katsastukseen, mutta sinun lompakko on kotona.
14. Sinun autossa on vikaa. Ilmastointilaite ei toimi ja jarrut täytyy korjata. Yritä selittää
katsastusmiehelle, että autossa ei ole juuri ollenkaan ongelmaa.
15. Autosta löytyy paljon vikaa, vaikka se tuli juuri huollosta. Olet vihainen, koska auto ei
mene katsastuksesta läpi.
Puhu A. Katsastusmiehelle B. Soita autokorjaamolle, joka huolsi sinun auton
16. Varaa aika uusintakatsastukseen ja kysy lisätietoja maksuista ja muusta.
17. Sinun auton renkaat ovat huonossa kunnossa. Se ei mene läpi katsastuksesta.
18. Katsastusmies pyytää sinua juomaan kahvia, mutta haluat olla mukana tarkastuksessa.
19. Menet uusintatarkastukseen, mutta toimisto haluaa ottaa sinulta koko hinnan.
20. Auto on ok, mutta sinä unohdit lompakon kotiin.
21. Haluat suorittaa ajokortin.
22. Haluat varata ajan teoriakokeeseen / toiseen vaiheeseen / liukkaan ajon testiin.
Kertominen tai mielipide (2 minuuttia)
A. Ostin auton / veneen. Minun tarina.
B. Myin auton / veneen. Minun tarina.
C. Palvelujen viidakossa. Onko helppo löytää oikea palvelu? Asioitko mieluummin
netissä, puhelimella vai toimistossa. Mitä ajattelet, jos toimistot eivät kohta ole
ollenkaan auki. Miten sinä selviät? Miten vanhat ihmiset selviävät.
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D. Ostin uuden auton / veneen / lentokoneen.
E. Ajoin ajokortin minun kotimaassa / Suomessa. Se oli mahtava kokemus / se oli
kamalaa!
F. Inssiajossa.
G. Hankin opetusluvan ja opetin lasta ajamaan autoa.
H. Traileri-trilleri

