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Visst vore det dumt att behöva välja mellan snyggt eller 
skönt på fötterna? Det behöver du inte!
 Footsoul by JOBI är skor som inspirerats av det 
 internationella skomodet och som tillverkas för att vara 
snälla mot dina fötter.
	 Låt	dina	fötter	välja	vårens	och	sommarens	finaste	
skor, så lovar vi att komplimangerna kommer på köpet.

Snyggt ELLER SKÖNT?

Skinnsneaker Softsole 8.0
Art: 28110

Färg: ljusblå
Stl: 36-41

849:-

895:-

Skechers woman Mixed Media
Memoryfoam innersula

Art: 12903
Färg: ljusrosa

Stl: 36-41
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Skinnsneaker Softsole 8.0
Art: 24850
Färg: Sand
Stl: 36-41

849:-

Skinnsneaker Softsole 8.0
Art: 24830
Färg: Grå
Stl: 36-41

849:-

798:-

Skinnsneaker Softsole 8.0
Art: 24600

Färg: vit
Stl: 36-41

”Passar både på 
jobbet och festen. 
Den här skon har 
jag använt i många 
olika sammanhang, 
på jobbet till jeans 
men även på fest 
till en klänning. 
Så skön att både 
promenera och 
dansa i!”  
CARIN	170825

”Vid alla tillfällen. 
En skön sko som är 
känns rätt både till 

vardag och fest, 
till shorts, kjol och 

långbyxa. Har hållt 
både i färg och form.” 
NYPONTHERESE	170825
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849:-

”Jag är 
fullständigt 
tokig i
sneakers.”

Skinnsneaker Softsole 8.0
Art: 28180

Färg: Svart/silver
Stl: 36-41
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849:-

798:-

949:-

Skinnsneaker Softsole 8.0
Art: 28110

Färg: Svart
Stl: 36-41

Skinnsneaker 
Art: 22890
Färg: svart
Stl: 36-41

Skechers First Take
Memoryfoam innersula

Art: 12837
Färg: svart
Stl: 36-41



698:-

Mockasandalett 
Art: 17570

Färg: blå, svart
Stl: 36-41
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649:-

Mockasandal
Art: 17777

Färg: marinblå, brun
Stl: 36-41

”Mycket mocka, så snyggt!”
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649:-

Skinnfodrad 
sandalett i canvas  

Art: 17464
Färg: svart blommig

Stl: 36-41

”Känns som 
att jag går på en 
sommaräng.”
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598:-

Skinnsandal  
Art: 16933
Färg: svart
Stl: 35-41

649:-

Sandal i präglat skinn  
Art: 16911

Färg: kopparsvart
Stl: 36-41

649:-

Sandal i präglat skinn 
Art: 17040

Färg: svart/silver
Stl: 36-41

”Toppen sandal. Grymt skön och snygg 
sandal. Passar både till fint och vardag.” 
ANNIKA 170811

”Bra sulor för mina 
fötter, min rygg mår 
ok när jag har dessa 
skor, snygg ovandel. 

Sitter bra.” 
SIL-ANNA 170827
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798:-

Skinnsandalett  
Art: 31630

Färg: vinröd
Stl: 36-41

849:-

Skinnsandalett  
Art: 47210
Färg: rost
Stl: 36-41

798:-

Sandalett  
Art: 31030
Färg: röd
Stl: 36-41

”Underbara 
och supersköna.” 
LENA 170725
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”Jag tar 
mina coola 
Wanda Panda 
när det 
hettar till.”



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  privatfaktura behöver 
vi ditt personnummer (sparas inte i vårt  kund register).

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 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 hem-
sida www.jobi.se under ”Kundtjänst-returfraktsedel”. 
Vid byte och reklamation står JOBI för samtliga frakter 
när man använder JOBI-fraktsedel. Vid ångrat köp tar vi 

• Snygga och bekväma skor för jobb och fritid.

• 32 års erfarenhet av riktigt bra skor.

• 30 fot- och skokunniga representanter över hela Sverige.

• Skor som är bra för plånbok, fötter och miljö.

Boka in er visning eller handla direkt på www.jobi.se – välkommen in!

JOBI på 7,8 sekunder.

Full koll och förtur 
på JOBIS reor.

Våra nyhetsbrev kommer ut ungefär varannan vecka un-
der 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  outtröttliga 
arbete i alla de krig och oroshärdar som pågår just nu.

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

JOBI Footright AB
Porfyrgatan 2, 254 68 Helsingborg

042-22 00 60

Leverans- och betalningsvillkor.

Eriksson & R
isberg. Fotograf: Studio JK. Tryck: D

anagård Litho.

ut en fraktavgift på 50:- när man använder JOBI-frakt-
sedel. Skorna skall alltid  returneras i sin originalkartong 
ihop med retur notan. 

Samtliga paket skickas med Posten. Samtliga fraktkost-
nader är inkl. moms. 

Outlösta paket debiteras med 100:-. 

Priserna i broschyren visas 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 verklig-
heten. 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.


