
 

kæmpe NYHeD 
til oktober i JAFi

top moDerNe 
skYDebANer

Vi åbner dørene til de mest 
moderne skydebaner i DK 
med den nyeste teknologi 

senest den 15. oktober.

JAFi HolDer 9 års FøDselsDAg. 
Det fejrer vi med Danmarks største
UDsAlg fredag den 9. fra kl. 10-19 
& lørdag den 10. september fra kl. 10-15

besøg vores 1.000 m2 butik 
og 1.000 m2 markedsplads
med super billige tilbud.

Garmin 
alpha® 100 & T5
Kvalitet fra Garmin – sporing
af op til 20 hunde eller andre 
jægere op til 14,5 km væk. Bedre 
kontrol – via geohegn- og radius-
alarm, send lyd- og vibrationssignaler 
til hunden via T 5-hundesporingshalsbåndet.

Vejledende pris: 6.499,-
Fødselsdagspris: 5.500,-

ViND eN 
VW Up i 
30 DAge

kVit og Frit!
Volkswagen Viborg

SØLVSTENBILER

grAtis øl 
og VAND
begge
DAge!

FreDAg
rUNDstYkker

til De morgeN-
Friske kl. 9.30

grilleN
tæNDes
HVer DAg
FrA kl. 11

SwinGblade SæT
Outdoor Edge Swingblade pack er et funktionelt 
jagtsæt, der kombinerer den populære jagtkniv 
Swingblade/blaze med den praktiske KodiSav, 
der leveres med en læderskede.

Vejledende pris: 1.200,-
Fødselsdagspris: 699,-

Garmin 
aSTrO 320/T5
Astro 320 og det nye mere 
robuste DC 50-halsbånd giver 
en mere pålidelig satellit- og radiomodtagelse. 
Du kan med sikkerhed spore op til 10 hunde ad 
gangen med en rækkevidde op til 14,5 km på 
den den 2,6” store farveskærm.

Vejledende pris: 5.999,-

Fødselsdagspris: 4.799,-

hÄrKila 
eXpediTiOn SOCK
Kraftig jagt- og vandrestrømpe i merino-
uld med stødabsorberende sål og for-
stærket hæl og tå. 83% Pure New Wool, 
7% Polymide, 10% Lycra.
Størrelse: S–XL.

Vejl. pris pr. par: 199,-
Fødselsdagspris:
2 par kUN 250,-

primOS 2-G.
3-beneT 
SKYdeSTOK
Primos 3-benet skydestok
er nu kommet i en ny udgave med flere 
forbedringer, bl.a. lettere vægt, større spredning 
og næsten lydløs teleskop. En fin skydestok, der 
også kan bruges som stabil holder til kamera og 
kikkert.

Vejledende pris: 1.399,-

Fødselsdagspris: 999,-
KenT FaSTSTeel
Markedets mest kendte jagtpatron igennem 10 
år. 25 stk. pr. æske. Fås i haglstørrelse 1-3-4-5-6. 
12/70 - 32 gram. Hastighed 415 m/sek.

Normalpris pr. pakke á 25 stk. 100,-

Fødselsdagspris 
2 pakker: 129,- 

primOS vildTKamera 
bulleT prOOF Cam 2
Amerikanske PRIMOS fremstiller en lang række 
praktiske tilbehørsdele til jagt. Primos Bullet 
Proof-kameraet er simpelthen det nemmeste 
kamera at bruge - slut... Isæt blot batterier og et 
SD kort og tænd for kameraet. 

Du får fuldfarve 8 MP billeder om dagen og infra-
røde billeder om natten. 
Overvågning har aldrig 
tidligere været så enkelt!

Vejl. pris:
1.499,-
Fødselsdags-
pris: 999,-

køb også i vores web-
shop på: www.jafi.dk

haSTiGhed:
415 m/SeK.

Tilbuddene glæder kun til og med den 10. september 2016. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.



Eksempel 

	 Sauer 202 eleGanCe CuSTOm, med 30-06 løb
 Førpris: 20.500,-  Fødselsdagspris: 15.375,-

aTa Sp eleGanCe O/u
Kaliber 12/76, med 71 eller 76 cm løb, 5 chokes, lækker transportkuffert og i flot olieret-
nøddetræ af bedste kvalitet. Der er løbsvælger, singletrigger og ejektor.
Opgraderet træ kl. 2,5 træ.

Vejledende pris: 13.999,-    Fødselsdagspris: 9.999,-

SChulTz & larSen 
SuperdOme lYddæmper
Designet er individuelle aluminiums-moduler som skrues sammen 
med fin-gevind. I hvert modul er der monteret indsatse indsatse i 
rustfri stål, for at kunne modstå de ekstremt varme krudt-gasser. 

Vejledende pris: 2.200,-
Fødselsdagspris: 1.699,-

merKel heliX nY eller bruGT 
kun modeller der er på lager træ eller syntet. Montage medfølger ikke.

Få en Leupold Vxr 3-9x50 med lys 
til kr. før 8.500,- uden beregning!

Eksempel: Helix Explor til kr. 20.500,- med Leupold VXR 3-9x50 med lys. 

Vejledende sætpris: 29.000,-

Fødselsdagspris: 20.500,-

brOwninG X-bOlT riFFel SæT
Browning X-Bolt i sort syntet med gevind, vælg mellem kaliber 308, 30-06, 270, og 243.
X-Bolt med Wildgame kikkert i enten 2,5-10x50 eller med lys 3-12x56 og 30 mm. rør.

Kikkert: 3.395  •  Riffel: 7.699  •  Montage: 1.200  •  Baser: 300,-

Samlet vejl. pris: 12.594,-    Fødselsdagspris: 8.999,-

aTa Sp deluXe
Opgraderet træ kl. 2,5 træ. Kaliber 12/76, med 71 eller 76 cm løb, 5 chokes, lækker trans-
portkuffert og i flot olieretnøddetræ af bedste kvalitet. Der er løbsvælger, singletrigger 
og ejektor. 

Vejledende pris: 15.999,-    Fødselsdagspris: 11.999,-

nYhed

GravereT

Sauer 100 SæTTilbud 
Sauer 100 i syntet. Fås i kaliber 270, 308, 30-06.
Riffel pris 8.699,-
Wildgame kikkert i 3-12x56 med lys: 3.300,-
Aftagelig Sauer Hexalock montage og baser: 2.000,-

Vejledende sætpris: 13.999,-

Fødselsdagspris: 9.999,-

aTa 8 SKudS pumpGun
Her får du en 8 skuds pumpgun i kaliber 12/76. Indstillelig bag skæfte. 
Skal plomberes til jagt.

Vejledende pris: 4.999,-    

Fødselsdagspris: 2.999,-

aTa Sp JaGT O/u
Haglvåben fra Ata Arms model SP Black kaliber 12/76. Kan fås med 
løbslængde på 71 cm. Med ejector, løbsvælger og skæfte i valnød. 
Chokes medfølger. Monteret med rembøjler. Velour overtræk til løb 
og skæfte medfølger.

Vejledende pris: 7.499,-    Fødselsdagspris: 5.999,-

aTa ½ auTOmaT i SOrT SYnTeT
Yderst velfungerende kaliber 12/76 med både 24 og op til 40 gram patroner.

Vejledende pris: 4.999,-    

Fødselsdagspris: 2.999,-

aTa ½ auTOmaT i CamOFlaGe 12/76
Yderst velfungerende med både 24 og op til 40 gram patroner.

Vejledende pris: 5.999,-    Fødselsdagspris: 4.499,-

brOwninG b525
Browning B525 i kaliber 12/76. Single trigger, ejektor og med chokes.

Vejledende pris, før op til: 15.799,-

Fødselsdagspris: 12.999,-

nYhed

Lundborgvej 2A, 8800 Viborg
Tlf. 86 60 00 36 • E-mail: info@jafi.dk

Klik ind og læs vores fødselsdagskatalog med masser af super tilbud og flotte nyheder på www.jafi.dk

Kun 2 STK. pr. daG

Spar 3.595,-

Spar 4.000,-

Spar 8.500,-

nYhed

dK’S billiGSTe

alle bruGTe våben
GældeR Både RifleR oG haGlVåBen. 
Gælder ikke i forvejen nedsatte våben og kommisionsvåben!

– 25%
..

GravereT


