
Priserna är exkl. moms och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden och gäller 1/1-2022-28/2-2022.  
Vi reserverar oss för slutförsäljning och feltryck.

Välkomna till oss på Wist, här hittar ni allt från att få hjälp 
med bussen, bilen, reservdelar eller få tips med julklap-
parna till släkt, vänner och personal.
Ta hjälp av vår kunniga och trevliga personal det lönar sig 
i längden.

Vi tänker fortfarande att man ska vara rädda om varandra 
och visa hänsyn, för än är inte pandemin över.

”Vi bryr oss mer”

alkotestare Dräger 4000 
En professionell alkomätare i konsumentformat. Du kan  
diskret göra mätning när som helst, var som helst och får  
alltid trygga säkra besked.
Art.nr: KI D3706318

2316:-

wistlastbuss.se

Fråga oss om pris, vi tål att jämföras!

Förmånligare priser på  
utvalda originaldelar till  

lastbilar och bussar  
äldre än 8 år!

NYHET!

Erbjudandena gäller t.o.m. 2021-12-31

2 ÅRS GARANTI  
NÄR  VI GÖR JOBBET!

Lämna in din classic lastbil/
buss  till oss och få förmån- 

ligare pris på både reservdelar 
och arbetskostnad!

CLASSIC PARTS

vinterN  
ÄR HÄR!
Välkomna till oss på Wist, här hittar 
ni allt från att få hjälp med bussen, 
bilen, reservdelar m m.
Ta hjälp av vår kunniga och trevliga 
personal det lönar sig i längden.

Vi tänker fortfarande att man ska 
vara rädda om varandra och visa 
hänsyn, för än är inte pandemin 
över.

”Vi bryr oss mer”



Priserna är exkl. moms och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden och gäller 1/1-2022-28/2-2022.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och feltryck.

HandYxa Satake 
Yxan har en hammare på klacken och kraftigt skaft 
i glasfiber med specialgrepp för att spänta tändved 
och annat finlir. Yxan är perfekt i både skogen och 
på campingplatsen. 
Art.nr: VIK-S-MA008

325:-Ord. pris: 479:- 

WeekendBAG
Väska i stentvättad blå bomullscanvas med detaljer i konstläder som bidrar till ett exklusivt 
intryck. Detta blir en tidlös följeslagare som bara blir vackrare med åren. Bärhandtag - jus-
terbart axelband - skofack med dragkedja på sidan - ficka med dragkedja på baksidan av 
väskan - ficka med dragkedja på insidan av väskan med blå- och vitrandigt foder.
Art.nr: WI180450

399:-

Ryggsäck
Ryggsäck i stentvättad blå canvas med snygga detaljer i skinnimitation. 
Fickor på båda sidorna för att enkelt komma åt vattenflaska etc. Liten 
dold ficka med dragkedja mitt fram på ryggsäcken - blå- och vitrandigt 
foder - vadderat fack för datorn - stängs med dragsko - bärhandtag - 
justerbara och vadderade axelremmar - storlek: 30,50x10x49.
Art.nr: WI180451

399:- 

Hylsnyckelsats Kamasa
Mekanikersats innehållande stor bredd av de bästa verktygen 
ur Kamasa Tools sortiment. Lådan innehåller 2 st hylsnyckel- 
satser (1/4” och 3/8”) samt en stor bredd av skruvverktyg,  
extra långa blocknycklar samt tång och skiftnyckel, totalt 89 
verktyg. Tillsammans löser det de många mekaniska problem, 
både stora som små.
Art.nr: K 25014

1195:-Ord. pris: 1956:- 

Kniv & Skärbräda 
Kicthenware by Tareq Taylor. Elegant designad och mycket väl-
balanserad kniv. TTK21 är en Gyuto, 21 cm västerländsk kock-
kniv. Vacker skärbräda av Akaciaträ. Brädan har centimeter- 
markeringar för att förenkla och öka precisionen av tjockleken 
när du skivar Brädan har gummifötter på undersidan.
Art.nr: Kniv VIK-TTK2, skärbräda VIK-SSB1

580:-Ord. pris: 998:-

Vulkanus VG2 Knivslip  
VULKANUS® Classic är gjord av österrikiskt valnötsträ. Designen gör 
det lätt att vässa dina favoritknivar. Allt som krävs är lite koncentration 
och några enhetliga drag med bladet och din kniv återfår en extremt 
vass egg utan hack eller repor. 

775:-Ord. pris: 1199:- 

fina vintererbjudanden
hos oss på Wist.

EMEK leksaksbilar
Perfekt leksak att ge bort till det bilintresserade barnet. Finns i 
flera olika modeller. Utbudet av lagerförda modeller kan variera 
mellan våra butiker.

182:-Från 


