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Lita på oss,
vi har koll!
Footsoul by JOBI är noga utvalt
skomode för dig och dina fötter.
Skor som inspireras av det
internationella skomodet.
Skor som tillverkas för att vara
bekväma, funktionella och bärbara
under dygnets alla timmar.
Bland årets modeller hittar du
den supertrendiga vinröda kängan,
lätt varmfodrad hos oss.
Ursprungliga modellen av jodhpurs
är tillbaka, den med lite bredare läst.
Många blir glada!
Brunt och svart är alltid rätt. Lättmatchat, klassiskt, snyggt.
Footsoul by JOBI hittar du varken
i boutiquer eller hos de stora kedjorna. Du kan känna dig unik i Footsoul
by JOBI, eftersom de är exklusivt
framtagna för våra egna kunder.
Du provar ut dem på en skovisning
eller klickar hem på www.jobi.se.
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Skinnkänga
Art: 18217
Färg: Vinröd
Storlek: 36-42

995:-

”Tuffa kängor med inspiration från London.”

Skinnkänga
Art: 18239
Färg: Konjak
Storlek: 36-41

1195:3

Skinnkänga
Art: 17369
Färg: Svart
Stl: 36-41

1195:-

Jodhpurs i skinn
Art: 62204
Färg: Svart
Stl: 36-41

798:-

Känga i nubuck
Art: 18222
Färg: Svart
Stl: 36-41

995:4

”Cool kontrast
med kängor,
blus och kjol.”
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”En jodhpurs
funkar till allt.”
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Jodphurs i skinn
Art: 83306
Färg: Svart, brun
Storlek: 36-41

895:-

”Perfekt vintersko. Snygg och skön sko som har ett fantastiskt
grepp på is. Har inte behövt använda broddar i vinter.”
MARTINA 180405

Jodhpurs i skinn
Art: 17366
Färg: Konjak
Storlek: 36-42

995:-

7

Footsoul by JOBI hittar du varken i boutiquer eller hos de stora kedjorna.
Du kan känna dig unik i Footsoul by JOBI, eftersom de är exklusivt
framtagna för våra egna kunder.
Du provar ut dem på en skovisning eller klickar hem på www.jobi.se.

Full koll och förtur
på JOBIS reor.
Våra nyhetsbrev kommer ut ungefär varannan vecka under säsong. Som prenumerant får du full koll på nyheter,
säsongens skomode, tävlingar och inte minst förtur till
våra reor. Självklart gratis och så länge du själv vill. Gå
in och anmäl dig via länken på www.jobi.se, så får du
10 % rabatt på ett par skor vid nästa köp.

Vi bryr oss gränslöst.

Vi stödjer Läkare utan gränsers värdefulla och o
 uttröttliga
arbete i alla de krig och oroshärdar som pågår just nu.

Leverans- och betalningsvillkor.
VID SÄLJBESÖK
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) när paketet levereras till din arbetsplats.
Fakturan bifogas i paketet. Vid p
 rivatfaktura behöver
vi ditt personnummer (används endast för fakturagodkännande).
Företagsfaktura: 30 dagars kredit, frakt tillkommer
med 29:-.
Postförskott: Frakt tillkommer med 95:-.
VID KÖP PÅ WWW.JOBI.SE
Frakt tillkommer med 29:-. Betala med kort eller mot
faktura (30 dagars kredit).
RETURRÄTT
Ångerrätt 30 dagar och enligt Distansavtalslagen. Vi gör
avdrag med 50 % på återbetalningsbeloppet om skon är
provad och använd i omfattning så att den ej kan säljas
i nyskick till annan kund. För mer info; vänligen läs våra
köpvillkor på www.jobi.se.

när man använder JOBI-fraktsedel. Vid ångrat köp tar vi
ut en fraktavgift på 50:- när man använder JOBI-fraktsedel. Skorna skall alltid returneras i sin originalkartong
ihop med returnotan.
Samtliga paket skickas med Postnord. Samtliga fraktkostnader är inkl. moms.
Outlösta paket debiteras med 100:-.
Priserna i broschyren visas inklusive 25 % moms. Momsregistreringsnummer/VAT no./F-skatt SE 556029427301.
Tänk på att färgåtergivningen på tryckt papper eller på en
dataskärm inte till 100% kan stämma överens med verklig
heten. Vill du vara riktigt säker, boka in en skovisning till
jobbet!

Boka gratis visning på
www.jobi.se
eller ring 042-22 00 60.

FRAKTKOSTNAD VID RETUR / BYTE
JOBI-fraktsedel och returnota kan beställas via vår hem
sida www.jobi.se under ”Kundtjänst-returfraktsedel”.
Vid byte och reklamation står JOBI för samtliga frakter

För fler jobbskor och
inspiration – kolla in
www.jobi.se

JOBI Footright AB
Porfyrgatan 2, 254 68 Helsingborg
042-22 00 60

Eriksson & Risberg. Fotograf: Studio JK. Tryck: Danagård Litho.

Footsoul by JOBI är noga utvalt skomode för dig och dina fötter.
Skor som inspireras av det internationella skomodet.
Skor som tillverkas för att vara bekväma, funktionella och bärbara
under dygnets alla timmar.

