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Kombon riktigt bekväma skor och skomode firar 
sju år som Footsoul by JOBI. 

Prisvärda modeskor med design inspirerad 
av de största internationella skomodemässorna. 
Med förstklassiga material från fabriker i  Italien, 
Portugal och Spanien direkt till dig. 

Tack vare JOBIs långa erfarenhet av bra och 
bekväma skor, kan dina fötter jubla medan 
du är snygg. Bekväma modeskor som är snälla 
mot fötterna helt enkelt.

Jodå, modeskor KAN vara 
makalöst bekväma

Fem smarta skäl 
till skovisning 
på jobbet
• Det är bekvämt att prova  
 jobbskor på en fikarast,  
 och sedan få dem levere- 
 rade direkt till jobbet. Då  
 kan du använda din dyr-
 bara fritid och transport- 
 pengar till annat. 

• Personal som har rätt på  
 fötterna är gladare, friska- 
 re 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 onö- 
 digt 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 re-
presentanter är utbildade 
i fotens anatomi för att du 
ska hitta skor som passar 
just dina fötter.

Boka in er visning 
via jobi.se

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 jobi.se, så får du 10 % rabatt 
på ett par skor vid nästa köp.

Full koll och förtur 
på JOBIS reor

LÄKARE  UTAN GRÄNSE
R

Vi bryr oss 
gränslöst
Vi stödjer Läkare utan 
gränsers  värdefulla och 
outtröttliga arbete i alla de 
krig och oroshärdar som 
pågår just nu.
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  2018

Rätt skor 
på jobbet

Skor som provas 

och levereras på 

ditt jobb

Höst & vinter

I VÅR HUVUDKATALOG 
HITTAR DU ALLA VÅRA 
FUNKTIONELLA JOBBSKOR.



Modet blandar: blankt med matt, 
sobert med nött. Samtidigt flörtar 
vi med 40-talets skräddade elegans, 
med kjolen nedför knät, markerad 
midja och fina cashmerekappan. 

Stilen blir 2017 med grov mocka-
känga. Vi möter hösten i petrol, 
konjaksbrunt och rött i alla 
tänkbara toner. 

Glänsande silke lånar 
sig till vardags stilen 
i ett fräckt möte med 
rufft stickad luva och 
galen väst i patchwork. 
Skjortans manschett 
är lång och vid. 

Supertrendiga 
hundhalsbandet har 
kombo med en längre 
kompis. Maxa med 
jodhpurs i konjak med 
spännande spänne.

Mixat maxat 

3

JODHPURS I SKINN SE SIDAN 7.



4

Rocka loss i lång, svart jeans-
klänning och fräcka, pälskantade 
bikerboots. Men missa inte att 
markera midjan – det är hett! 

Skulptera siluetten med skärp, 
brett bälte eller favorit sjalen. 
Detaljer lyfter stilen skyhögt 
och trenden är tydlig: smycka 
dig mycket med många roliga 
halsband i olika längder, 
armband och en stilig klocka. 

Dra väskans breda axelband 
snett över bröstet, och du 
är helrätt.

Våga vara vild
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FOOTSOUL 
Jodhpurs i skinn,
Softsole innersula
ART:  83705
FÄRG: SVART 
STORLEK: 36-41 849:-

FOOTSOUL 
Sportig jodhpurs 
i  mjukt skinn,
Softsole innersula
ART:  62204
FÄRG: SVART 
STORLEK: 36-41

798:-

FOOTSOUL 
Känga i skinn med 
foder av syntetpäls, 
Softsole innersula
ART: 17440
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-41

995:-

FOOTSOUL 
Känga i nubuck/
mocka med ullfoder, 
Softsole innersula
ART: 19300
FÄRG: SVART
STORLEK: 36-41

949:-
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Uppkäftig och samtidigt  härligt 
 avslappnad är den dressade 
pojklooken med tighta, blanka 
skinnbrallor och mönsterstickad 
slipover. 

Vita skjortan är snyggaste snygg 
i sin rena enkelhet. I gränslandet 
mellan feminint och maskulint 
skapas modemagi. 

Pricken över i är våra jodhpurs i 
rödbrunt skinn med fräck V-formad 
svart resår och rågummisula som 
coola detaljer.

Powergirl!

FOOTSOUL 
Jodhpurs 
i skinn, 
rågummisula, 
Softsole 
innersula
ART: 16620
FÄRG: RÖDBRUN
STL: 36-42

949:-



7

FOOTSOUL Jodhpurs i skinn, 
Softsole innersula
ART: 17458
FÄRG: BRUN
STORLEK: 36-41

FOOTSOUL  Känga i skinn med 
foder och pälskant i syntet, 
Softsole innersula
ART: 16302
FÄRG: KONJAK
STL: 36-41 995:-

FOOTSOUL 
Jodhpurs i borstad 
nubuck, Softsole 
innersula
ART: 16205
FÄRG: MÖRKBRUN
STL: 37-41

895:-

949:-

FOOTSOUL 
Jodhpurs i skinn, 
Softsole innersula
ART: 17366
FÄRG: KONJAK
STORLEK: 36-42

995:-



• Funktionella och snygga skor för både jobb och fritid.
• Över 30 års erfarenhet av bra skor.
• 30 fot- och skokunniga säljare över hela Sverige.
• Skor som tilltalar ögon, plånbok och fötter.

Du handlar på en skovisning eller på www.jobi.se 
– boka  visning nu!

JOBI på 7,2 sekunder

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 leverans till din hemadress kostar frakten 29:-. Vid  privatfaktura behöver vi ditt 
personnummer (sparas inte i vårt  kund register).
Företagsfaktura: 30 dagars kredit, frakt tillkommer med 49:-.
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 åter-
betalningsbeloppet 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.
 
FRAKTKOSTNAD VID RETUR / BYTE 
JOBI-fraktsedel och returnota kan beställas via vår hemsida jobi.se under 
”Kundtjänst-returfraktsedel”. Vid byte och reklamation står JOBI för samtliga frakter 
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 retur notan. Samtliga paket skickas med Posten. Samtliga fraktkostnader är 
inkl. moms. 

Outlösta paket debiteras med 100:-. 

Priserna i broschyren redovisas inklusive 25 % moms. Moms registreringsnummer/
VAT no./F-skatt SE 556029427301.

Tänk på att färgåtergivningen på tryckt papper eller på en dataskärm inte till 100% 
kan stämma överens med verkligheten.  Vill du vara riktigt säker, boka in en sko-
visning till jobbet! 

BOKA GRATIS VISNING PÅ WWW.JOBI.SE ELLER RING 042-22 00 60

Leverans- och betalningsvillkor

JOBI Footright AB
Porfyrgatan 2 
254 68  HELSINGBORG
042-22 00 60
www.jobi.se
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