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Följ oss!

JÖNKÖPING

– digitalt eller live

BOKA DIN EGEN

❱❱❱❱ SÄKERT
❱❱❱❱ SMIDIGT
❱❱❱❱ ENKELT

PERSONAL SHOPPER

Nu tar vi nästa steg för att underlätta för dig  
och dina friluftsintressen – Personal Shopper!

Boka en egen tid med någon av våra experter,  
så kan du göra dina inköp via ett videosamtal eller  
ett personligt möte. Säkert, smidigt och enkelt!

På Jaktia Jönköping hittar du allt för ditt stora friluftsintresse. Oavsett om  
det handlar om jakt, skytte, hundsport, fiske eller fritid är vår stora butik 
laddad med varor. Och vi vill att du fortsatt ska kunna njuta av dina intressen.

Allt du behöver göra är att skicka ett mejl till info@jaktiajonkoping.se för  
att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt. Skriv vad du vill ha hjälp med 
(välj bland punkterna bredvid) och ett datum (för- eller eftermiddag)  
när du har tid att koppla upp dig eller besöka oss. 

Tillsammans går vi igenom vad du är ute efter, pratar idéer och kommer  
fram till bra lösningar. Vi tar fram produkterna och presenterar dem  
genom videosamtal eller ett fysiskt möte. Du bestämmer hur du vill göra.

Handlar du för mer än 3 000 kronor får du vår Personal Shopper-service 
utan kostnad. Annars tillkommer en serviceavgift på 500 kronor.

Välkommen till shopping på dina villkor!

VAPEN
• Hagel (Jakt eller sportskytte)
• Kula (Passkytt eller hundförare)
• Jakt i Sverige eller utomlands

FISKE
• Rullar
• Spö
• Bete
• Elektronik
• Kläder

HUND
• Foder
• Hund GPS
• Tillbehör för jakt-, 

bruks- eller 
sällskapshund

Vad vill du ha hjälp med?

KLÄDER/SKOR/VÄSKOR M.M.
• Passkytt, hundförare eller fritid
• I Sverige eller utomlands
• Storlekar

OPTIK
• Kikarsikte
• Handoptik 
 (fågelskådare
 eller jägare)

Välj av punkterna nedan när du skickar mejl. 

ÖVRIGT
• Ammunition
• Elektronik

• Kängor
• Stövlar

• Övrigt för  
friluftslivet


