
jobba med färg 
och stil

trendigt och bekvämt 
på jobbet med

Footsoul

Våren
2014

skor som provas och levereras på jobbet



JOBI är inte som alla andra. Inte du heller. Och framförallt inte dina fötter.
Nä, alla är vi ju olika. Efter 28 år ute hos er kunder har vi förstått hur viktigt 
det är med rätt jobbskor. Med bra på fötterna under långa och kanske tunga 
dagar, förebyggs onödiga och för både dig och arbetsgivaren kostsamma 
belastningsskador. Med bra jobbskor slipper man värk både här och där och 
trista fotåkommor. Nu och i framtiden. Med fötter som mår bra, mår faktiskt 
hela kroppen bra! Om dina fötter mår bra, är de glada. Och om dina fötter är 
glada, är du troligen en nöjd JOBI-kund. Och om du är en nöjd kund, har vi 
uppfyllt vårt mål; nämligen att leverera riktigt bra och prisvärda jobbskor till 
dig och dina fötter. Därför älskar vi på JOBI glada fötter!

Vad för slags jobb har du och vilka skor kräver din 
arbetsmiljö? Oavsett om du jobbar inne eller ute, 
inom kök, vård, städ, omsorg, restaurang, förskola, 
bygg, hotell,  logistik, väkteri, kontor eller skola, 
har vi nog skor som ska funka. Vi har jobbskor 
för de flesta branscher och fötter.

Varför vi på JOBI 
älskar glada fötter

Jobbskor

Vårens nyheter 
börjar på sid 4
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Det är inte så konstigt att fötterna gillar sandaler. Sandaler är perfekta 
arbetsskor året runt, en skön  kollega som avlastar och hjälper dig 
i jobbet. De är suveräna att ha som inneskor därhemma och de är lätta 
att komma i och ur. Fötterna får andas och du kan vicka på tårna. 
Och JOBI har sandalen som passar din stil!



Får jobbskor vara hur snygga 
som helst? Självklart! Footsoul by 
JOBI är vårt varumärke för riktigt 
snygga skor som följer trenderna. 
Vi håller koll på modevärlden och 
det senaste i skoväg. En sak är vi 
extra noga med; de skor som får 
kallas Footsoul måste vara sköna 
på rätt sätt.

Jobbskor

Footsoul

Senaste
vårmodet

 sid 22

Vår&
sommar

2014

Om du vill hålla dig uppdaterad om vad 
som händer kring Jobis sortiment, kan 
det vara en bra idé att anmäla dig till 
JOBIs nyhetsbrev. Alla nya prenume-
ranter får en liten gåva och du får en 
gång i månaden exklusiva erbjudanden, 
allehanda tips och intressant  läsning. 
Du anmäler dig på jobi.se.  Välkommen!

Vi premierar 
våra vip-kunder

Goda skäl för att boka in en JOBI 
 skovisning:

• Det är bekvämt att prova jobbskor 
på en fikarast, och sedan få dem 
 levererade direkt till jobbet. Då kan 
du använda din dyrbara fritid och kör-
pengar till annat.  

• Personal som har rätt på fötterna är 
gladare, friskare och orkar mer även 
efter jobbet. 

• Det är smart att testa skorna i rätt 
arbetsmiljö. Funkar sulorna på era 
hårda och kanske hala golv? Felköp är 
både onödigt och dyrt!

• Du får smakråd från dina kollegor.

• Det är kul! För vem gillar inte att fika 
och handla (jobb)skor? Samtidigt!

Våra skovisningar är gratis såklart, och 
alla våra representanter är utbildade i 
fotens anatomi för att du ska hitta skor 
som passar just dina fötter.

Att handla skor 
på jobbet 
sparar både tid 
och pengar
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JOBI stödjer Team Rynkebys insats för Barncancerfonden; 
Den Stora Cykelturen till Paris! JOBI sponsrar Göteborgs
lagets Katarina Althin, som är stilexpert. Deras lag har som 
mål att samla in 1 000 000 kr innan de är framme! 
Katarina gillar Footsoul by JOBI:

Läs mer på www.teamrynkeby.se

”Footsoul är skorna 
som kombinerar det 

omöjliga – de är 
snygga OCH sköna.”
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Äntligen finns våra magiskt mjuka 
magnetsandaler även för dig som vill 
ha klack och lite mer ”dressat” på 
jobbet!

Magnetsandalerna är extremt mjuka 
och sköna att gå och stå i, samtidigt 
som de gör gott.

De 14 magnetplattorna stimulerar fot-
sulan enligt metoden för zonterapi.

Hormonbalansen och blodcirkulation-
en är några exempel på reflexzoner 
som kan påverkas.

Läs mer på jobi.se.

Magnetsandaler 
för fler!
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alla våra priser 

inkluderar moms

Jobi Jobbskor magnetsandaler vår 2014

749:-

klassisk 
sportsandal 

i skinn 
med magnetsula

art: 13346

färg: svart

stl: 36-41

598:-

sandal 
med magnetsula

art: 13347

färg: svart

stl: 36-41

sandal med 
magnetsula

art: 15012

färg: blå

stl: 36-41

598:-

598:-

sandal 
med magnetsula

art: 15002

färg: svart

stl: 35-41

649:-

sandal 
med magnetsula

art: 15002

färg: svart med 

dekor i silver

stl: 36-41

698:-

sandalett i skinn 
med magnetsula, 

50 mm kilklack 
och skinnfoder

art: 15791

färg: svart

stl: 36-41



Jobi Jobbskor lätta sandaler med softsole vår 2014
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Utan sula, ingen sandal.

JOBI Softsole är en 6 mm inbyggd 
specialsula som är speciellt framtagen 
för att ge maximal stötdämpning på 
hårda golv.

Softsole skonar knän, höfter och rygg, 
vilket gör att belastningen på din 
kropp minskar och du orkar mer både 
hemma och på jobbet.

Sulan 
betyder allt!

E
X

T RA  CUSHIONING – MAXIMUM COMFORT

Aldrig förr har vi varit så hälso-
medvetna som just nu. Friskvård, 
träning och förebyggande arbets-
miljöåtgärder är på allas läppar. 

De flesta vet nog att arbetsskor som 
inte håller måttet, kan ge fotproblem, 
värk och så småningom belastnings-
skador. Ett enkelt sätt att vara rädd 
om sig är att förebygga med rätt sorts 
arbetsskor. Som är anpassade för dig 
och för din arbetsmiljö.  

En god investering värd varenda 
krona. 

Är du rädd om dig? 
Då är du inne på rätt spår!

alla våra priser inkluderar moms

598:-

dekorerad 
skinnsandal 

med softsole
 art: 15516

färg: svart 

stl: 36-41

489:-

lätta sandaler med 
softsole
 art: 98200

färg: svart med vita prickar 

stl: 36-41

Lätta, 

luftiga 

och bekväma 

jobbskor



469:-

lätta sandaler med 
softsole
 art: 14437

färg: fuxia

stl: 35-41

färg: mörk lila, röd, vit 

stl: 36-41

färg: svart 

stl: 35-46

Jobi Jobbskor lätta sandaler med softsole vår 2014

7
489:-

lätta sandaler med 
softsole
 art: 14437

färg: 

metallic blå, 

svart med präglat 

reptilmönster, 

brun med dekor i guld 

stl: 36-41
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Jobi Jobbskor feelgood sandaler vår 2014

749:-

sandal ”jord”
 art: 90011

färg: stålgrå  

stl: 36-41

749:-

sandal ”eter”
 art: 90005

färg: natur / grön / jeansblå  

stl: 36-41

749:-

sandal ”vatten”
 art: 90006

färg: brun / jeansblå 

stl: 36-41

749:-

sandal ”eld”
 doftfri
art: 90014

färg: brun / korall / gul 

stl: 36-41

749:-

sandal ”luft”
doftfri
 art: 70930

färg: brun / silver 

stl: 36-41

alla våra priser 

inkluderar moms
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Ayurveda är en indisk läkekonst som grundar sig på hindu-
ismens fem element; jord, vatten, eld, luft och eter. Ordet 
betyder på sanskrit ayus=liv och veda=kunskap. Ayurveda 
förespråkar en hälsosam  livsstil under livets olika faser.

Vi kan nästan garantera att dina  fötter mår osedvanligt 
bra i Ayurveda sandalerna. 

Den anatomiska fotbädden i naturgummi och kork 
har ett fiffigt system som ventilerar in ny fräsch luft 
 under fotsulan i varje steg. På vissa av  modellerna 
pumpas det dessutom ut en mjuk och kvinnlig doft 
av äkta eteriska oljor. Vissa arbetsplatser är 
”doftfria” och då bör du såklart välja någon av 
de doftfria modellerna. 

Den medföljande fotsprayen är  välgörande och 
uppfriskande och funkar både på sulan och på 
fötterna. Ovandelarna i skinn eller bomull är 
mjuka mot dina fötter. 

Vilken modell är du?

Ayurvedasandaler 
för kräsna fötter 
värda det bästa
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698:-

birkenstock arizona
med mjuksula

 art: 40200

färg: svart 

stl: 35-46

extra vid art: 40210 

stl: 35-41

komfortsandal
i skinn med gelkudde 

i häl och framfot
art: 60670 

färg: svart 

stl: 36-41

749:-

komfortsandal
i skinn med 

gelkudde i hälen
art: 57700 

färg: svart 

stl: 36-41

749:-

komfortsandal i skinn 
med uttagbar sula

art: 16108

färg: svart 

stl: 36-41

749:-

Komfortsandaler kallar vi sandaler 
som är extra snälla mot fötterna.

I en av modellerna är innersulan ut-
tagbar så att du skall kunna använda 
eventuella egna inlägg. 

Kanske har du Hallux Valgus? 
 Hammartå? Eller en elak hälsporre? 
Extra gelkuddar i hälen och flexibla 
och anpassningsbara remmar över 
foten gör garanterat dagen mer 
uthärdlig. 

Och de funkar som inneskor hemma 
också…

Jobbskor för 
känsliga fötter

Jobi Jobbskor känsliga fötter vår 2014
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toffel med softsole
art: 70507

färg: antracit 

stl: 36-41

398:-

clogs i skinn med 
grete Waitz-sula 

art: 90200 

färg: svart 

stl: 36-41

698:-

clogs i skinn med 
grete Waitz-sula 

art: 90200 

färg: vit blommig 

stl: 36-41

749:-

Jobi Jobbskor känsliga fötter vår 2014

alla våra priser 

inkluderar moms

herrsandal i skinn 
med softsole 

innersula 
art: 14926 

färg: svart

stl: 41-46

649:-

Din 
säljare 

hjälper dig 

att hitta 

rätt
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• Minskar belastningen på knä- 
 och höftlederna

• Ökar aktiviteten i bakre lår-, vad- 
 och sätesmusklerna

• Förbättrar hållning och gångmönster

• Stabiliserar din fot i sidled 
 (rekommenderas vid överpronation)

 sandal med 
Waitz energY balance

rullsula
art: 21100

färg: lila 

stl: 36-41

färg: svart 

stl: 36-43

895:-

Jobi                        sportsandaler vår 2014
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749:-

sportig nubuck-
sandal med 

grete Waitz-sula
 art: 34180

färg: lila, vit, mörk blå 

stl: 36-41

Vi har tagit fram vår bästa sula efter 
den norska löparstjärnan Grete Waitz.
Grete Waitz-sulan ger maximal tryck-
avlastning och stötdämpning av 
 absolut högsta kvalitet. 

Grete lyckades med fantastiska 
idrottsprestationer! Vad sägs om 
åtskilliga VM-guld, 11 st internationella 
 Marathon-segrar och ett par världs-
rekord?

Sin framgång nådde hon i skor som 
tillverkats med just denna typ av unik 
stötdämpning i sulan. 

Tyvärr dog Grete Waitz i april 2011, 57 
år ung, efter en tids kamp mot cancer. 
Låt oss minnas hennes fantastiska 
idrottsframgångar.

Sandaler för 
kräsna fötter

Sportsandaler sitter bra på foten tack 
vare ställbara remmar både fram och 
bak. 

Bra sportsandaler ska vara uppbyggda 
i sulan och ordentligt stötdämpande 
eftersom man ofta går mycket och 
långt i dem.

Sport-
sandaler 

för arbete och fritid

Jobi Jobbskor sportsandaler vår 2014

749:-

sportig nubuck-
sandal med 

grete Waitz-sula
 art: 29100

färg: svart 

stl: 36-41

749:-

sportig nubuck-
sandal med 

grete Waitz-sula
 art: 25300

färg: svart 

stl: 36-46

alla våra priser 

inkluderar moms
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Jobi Jobbskor skechers vår 2014

No. 1

COLOR SYSTEM

FILE NAME

CATEGORY /
DESCRIPTION

INTERNATIONAL WF PERF-S SHIFTED DROP SHADOW

intl_WF_perf-s_shift_drpshd_ADS.eps

SKECHERS corporate Identity for international Silver Gray
pms 877 c

White
pms # c

Navy
pms 296 c

Skechers lätta och sköna skor livar upp 
din tillvaro med kul design och cool 
image.

Shape Ups heter de populära skorna 
med rullsula som helt klart är beroende-
framkallande. Rundad sula gör att du 
tvingas balansera i steget och dina 
muskler aktiveras medan du går och 
står. ”Gratisträning” för bättre hållning 
och starkare muskler i lår, säte och rygg!  

GoRun Ride är en luftig, lätt och flexibel 
walking- och löpsko. Den är byggd för 
att ge en naturlig känsla av markkontakt 
samtidigt som den är ”lagom” dämpad 
och uppbyggd för bra mittfotsisättning.  
JOBIs lager- och säljpersonal jobbar 
gärna i Skechers!

Skechers modeller är stora i storlekarna. 
Se till att undvik felköp genom att prova 
ut dem på en skovisning. 

Boka på jobi.se eller 042-22 00 60!

Skechers håller 
dig i form

herr
skechers gorun ride 

art: 53588 

färg: svart

stl: 41-46

849:-

skechers gorun ride 
art: 13588 

färg: svart 

stl: 36-41

849:-

skechers in motion 
art: 22169 

färg: navY / lila 

stl: 36-41

749:-
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Jobi Jobbskor skechers vår 2014

skechers unstoppable 
i nubuck

art: 11623 

färg: svart 

stl: 36-41

749:-

skechers 
shape ups liv 

superlätt 
i mesh/skinn

art: 12470

färg: blå/gul, svart 

stl: 36-41

849:-

skechers 
skinnballerina bikers 

step up
art: 21571 

färg: svart 

stl: 36-41

698:-

skechers ace 
superlätt i mesh/skinn

art: 11677 

färg: röd, svart 

stl: 36-41

749:-
alla våra priser 

inkluderar moms
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Jobi Jobbskor dress                     vår 2014

Representativt 
och lättmatchat. 
Klassiskt och 
dressat. Snyggt. 
Och skönt!

ballerina i skinn 
med stötdämpande, 
följsam flexsula

art: 90373  

färg: magnetic svart

stl: 36-41

649:-

Bekväm 

leverans 

till din 

arbetsplats
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Jobi Jobbskor dressat vår 2014

herrsko i skinn 
med innersula 

som absorberar värme
art: 12020 

färg: svart 

stl: 41-46

798:-

tYsta pumps med 
60 mm klack

art: 14054 

färg: svart skinn, brun nubuck 

stl: 36-41

698:-

ballerina i skinn med 
uttagbar sula

art: 16460 

färg: svart 

stl: 36-41

649:-

loafer i mocka med 
uttagbar sula

art: 52160 

färg: svart 

stl: 36-41

698:-

alla våra priser 

inkluderar moms



Hårda och hala 
golv, mycket 
spring och krav 
på hygien?
Med bra skor 
går det som en 
dans.
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Jobi skyddsskor vår 2014
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Det finns trista, klumpiga och tunga 
skyddsskor. Och så finns det coola 
skyddsskor. Vi tycker att säkra jobbskor 
ska vara både bekväma och se bra ut.
Vad tycker du?

Coola skyddsskor
som pallar

catWoman
i slipat skinn

s3
tåhätta i stål och metallfritt 

spiktrampskydd

art: 12050  

färg: svart

stl: 36-41

pris: 599:- exkl moms

749:-ftg sneaker
i skinn

s3
tåhätta i stål och metallfritt 

spiktrampskydd

art: 95095  

färg: svart

stl: 38-47

pris: 698:- exkl moms

873:-

inkl moms

inkl moms

ftg lesser
i vattenavvisande läder

s3
tåhätta i komposit och metallfritt 

spiktrampskydd. även esd

art: 95020  

färg: svart

stl: 34-48

pris: 549:- exkl moms

686:-inkl moms

Mer skor 

för 

pengarna
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sika fusion clog 
i läder
art: 19417 

 färg: svart, vit 

stl: 35-47

pris: 599:- exkl moms

749:-

arbesko med 
esd-funktion

art: 13550 

färg: vit, svart 

stl: 35-48

pris: 1116:- exkl moms

1395:-

Jobi Jobbskor kök städ livsmedel restaurang vår 2014

mjuktoffel i skinn 
med extra halksäker 

Yttersula 
art: 20320 

färg: vit, svart 

stl: 35-46

pris: 439:- exkl moms

549:-

inkl moms

inkl moms

mjuktoffel i skinn 
art: 27910

färg: blommig stl: 35-41

färg: svart, vit stl: 35-46

pris: 439:- exkl moms

549:-inkl moms

inkl moms
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codeor 
tvättbar loafer med 

tempererande innersula
art: 15000 

färg: svart 

stl: 35-47

pris: 519:- exkl moms

649:-

Jobi Jobbskor kök städ livsmedel restaurang vår 2014

sika fusion 
antistatiska 

i läder
art: 19515 sandalsko 

art: 19511 sko 

färg: svart, vit

 stl: 36-47

pris: 719:- exkl moms

899:-

Glöm inte att på en skovisning får ni 
prova  skorna i dess rätta miljö.

Viktigt inte minst för er som har våta 
och kanske oljiga golv att ta hänsyn 
till. 

Varför inte göra slag i saken och 
boka en visning nu! jobi.se

Boka in en 
gratis visning på 
hemma plan

Både SIKA och Arbesko 
gör halksäkra yrkesskor 
för kök, livsmedel och 
restaurang.

De modeller som vi har 
valt ut, skall kännas  
extra bra för dina fötter 
att jobba i.

inkl moms

inkl 
moms

inkl 
moms
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pudrigt pastelligt 
vs färgglada block
Allt är möjligt. Och det är du som är modeoraklet. 

Ränder, blommor, paisley och vilda krumelurer krockar 
i en mönstergalen mix, som den trendkänsliga blandar 
med finess i en mild, harmonisk färgskala. 

I kontrast till det brokiga, pastelliga står ett tydligt, 
rent formspråk. Ett plagg, en stark färg. 

Trendiga skodetaljer: präglat skinn, klack, 
kil, kork och nit.
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footsoul by jobi är jobis 

varumärke för dig som har koll 

på modet, och som vet att 

skor är en mycket viktig detalj 

som höjer hela intrycket. 

vi har tittat på säsongens 

hetaste trender och plockat ut 

det allra läckraste. 

att footsouls ursnygga skor 

dessutom är sköna är en extra 

bonus. 



Footsoul vår 2014
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Sandalett i skinn, 
50 mm klack     

A RT:  1593 6 
Fä Rg : b Ru n 

S T l : 3 6 - 41

695:-

Coola Pocahontas minglar i den 
ljumma kvällen. Mjuka färger, skinn, läder och 
träpärlor ger dig den rätta naturliga stilen. Stenar, 
fjädrar och fransar lyfter looken. Väskan är präglad 
och härligt slängig. Sandaletten har breda remmar 
i finaste skinn. Hög klack, självklart.

alla våra priser 
inkluderar moms
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Footsoul vår 2014

Sandalett 
i präglat skinn, 
med skinnfoder,
80 mm klack     

A RT:  15 76 8 
Fä Rg : Rö d. S vA RT 

S T l : 3 6 - 41795:-

Skomode 

du har 

råd med



Footsoul vår 2014

Sandalett i skinn 
med kilklack 

i linnestruktur     

A RT:  15 7 9 0 
Fä Rg : S vA RT 

S T l : 3 6 - 41

695:-

26

alla våra priser 
inkluderar moms

JOBI 

håller kollen 

på 

skomodet



Footsoul vår 2014
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Sandalett i skinn 
med platåsula i kork     

A RT:  8 0 0 0 0 
Fä Rg : n AT u R m E d n I TA R I  m ä S S I ng 

S T l : 3 6 - 41745:-
Moheda Monaco, 

sandaltoffel i skinn med nitar     
A RT:  319 0 8 

Fä Rg : S vA RT 
S T l : 3 6 - 41

695:-

Sandalett i skinn 
med kilklack     

A RT:  15 76 4 
Fä Rg : mö R k b Ru n 

S T l : 3 6 - 41

695:-
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Footsoul vår 2014

Sandal i mocka 
med Softsole     

A RT:  15183 
Fä Rg : S vA RT 

S T l : 3 6 - 41

545:-

495:-

alla våra priser 
inkluderar moms

Snygga 

skor 

som gör 

dina fötter

 glada

Sandal 
i skinnfodrat 

canvastyg 
med dekor i rep     

A RT:  13911 
Fä Rg : b l å ,  S vA RT 

S T l : 3 6 - 41



Kul kontraster skapar modet. Under 
kaxiga bikerjackan tittar en skir kjol fram, vippigt, 
flickigt. Hårda nitar och dragkedjor möter silket 
som flyter mjukt och luftigt i lager på lager. 
Sandaletten är en juvel på foten. Plussa på din 
personlighet med smycken.

29

Footsoul vår 2014

Sandal i skinn 
dekorerad med 

gnistrande stenar     
A RT:  15914 

Fä Rg : S vA RT,  g Rö n 
S T l : 3 6 - 41

595:-
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Footsoul vår 2014

Glassiga pasteller och solblekt 
nostalgi för med sig en mild  havsbris. Tygerna 
är tunna kvinnliga, sinnliga och blommar 
i vanilj, jordgubb och blåbär. De  obligatoriska 
 sommarshortsens och linnets mjuka toner 
 accentueras av fina ballerinan i knallig cerise. 
Retro är rätt, knyt din blus i midjan.

Bekvämt

skomode
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alla våra priser 
inkluderar moms

Footsoul vår 2014

Ballerina 
i mocka     

A RT:  8 7 8 9 7 
Fä Rg : b E I g E ,  c E R I S E 

S T l : 3 6 - 41

645:-

Sneaker 
i skinn     

A RT:  4 0 010 
Fä Rg : S vA RT,  m I n T g Rö n

( S vA RT l E v E R E R A S 
m E d S vA RTA O c h v I TA 

S kO S nö R E n ) 
S T l : 3 6 - 41

695:-

Loafer i skinn 
med uttagbar 

innersula
A RT:  8 8 7 0 7 

Fä Rg : b Ru n, O R A ng E 
S T l : 3 6 - 41

595:-



Joacim och birgitta var ett par som fick en lysande 
idé om att sälja bra och snygga arbetsskor ute på för
skolor. så startades Jobi Footright 1985, och idag är vi 
en av sveriges största leverantörer av jobbskor för alla 
yrken. På Jobi väljer och utvecklar vi vårt sortiment 
med omsorg om din fot. Efter nästan 30 år vet vi att 
skor måste vara uppbyggda på rätt sätt för att funka 
på en arbetsplats. 

Europeisk kvalitet till riktigt bra priser 
Jobis skor tillverkas i de klassiska skoländerna 
 italien, spanien och Portugal. tack vare att vi säljer 
våra egna skor direkt från fabrikerna, utan mellan
händer, kan du handla jobbskor till mycket bra priser. 
kollektionen kompletteras med noga utvalda model
ler från kända varumärken, till bra priser. 

Skorna ska passa DIG
Du kan inte köpa Jobi jobbskor eller Footsoul i butik. 
vi kommer till er istället, för då vet vi att ni får skor 
som passar era fötter och i just er arbetsmiljö. Alla 
Jobis representanter är utbildade i fotens anatomi 
och vet det mesta om belastning. På en Jobi sko
visning undviker du därför dyra och onödiga felköp 
och all personlig service och rådgivning ingår såklart 
i priserna! 

Vi bryr oss
För att kunna garantera hög kvalitet och god arbets
miljö tillverkas våra egna modeller i av oss utvalda 
fabriker inom Eu. vi är medlemmar i rEPA, närings
livet system för återvinning av förpackningar, så när 
du handlar av oss bidrar du till minskning av miljö
belastningen. 

s i nce 1985

För mer jobbskor 
och inspiration – 

kolla in jobi.se. 
Du kan även ladda 

ner sidan i mobilen.

Det var en gång 
en Jo och en Bi
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För dig som inte orkar 
läsa allt – 

JOBI på 5,8 sekunder
• 30 års erfarenhet
• jobbskor för alla yrken
• 29 fot och skokunniga säljare   
 över hela landet
• jobbskor som ögat, plånboken   
 och fötterna gillar

Testa oss – boka en skovisning!

LeveRanS- och betaLninGSviLLkoR 

viD SÄLJbeSÖk 
Samtliga paket skickas med Posten. Vid köp mot Privatfaktura  (30 dagars kredit) 
 underlättas hanteringen för dig och dina kollegor. Var och en får en egen faktura 
mot 29:- i avgift (inga andra kostnader tillkommer). Fakturan bifogas i paketet. Vid 
privatfaktura behöver vi ert personnummer (sparas inte i vårt kund register).
Företagsfaktura: 30 dagars kredit, frakt tillkommer med 49:-.
Postförskott: Frakt tillkommer med 95:-.

viD kÖP På Jobi.Se 
Frakt tillkommer med 49:-. Betala med kort eller mot faktura (30 dagars kredit).
Postförskott: Frakt tillkommer med 95:-.

RetURRÄtt
30 dagar (gäller oanvända skor). 

FRaktkoStnaD viD RetUR / byte 
JOBI fraktsedel och returnota kan beställas via vår hemsida jobi.se under 
”Retur och byten”. Vid byte står JOBI för samtliga frakter när man använder JOBI-
fraktsedel. Vid retur/ånger med JOBI-fraktsedel tar vi ut en fraktavgift om 50:-. 
Skorna skall alltid  returneras i sin originalkartong ihop med returnotan.

Samtliga fraktkostnader är inkl. moms. Vid outlösta paket debiteras 100:-. 
Priserna i broschyren redovisas inklusive 25 % moms.
Moms registreringsnummer/VAT no./F-skatt SE 556029427301.

boka GRatiS viSninG På Jobi.Se eLLeR RinG 042-22 00 60.


