
4 säckar

100:-

Grillkol & 
briketter

Alla priser är inkl. moms

20%
rabatt

På tillbehör för motor-sågar och grästrimmrar. Svärd, kedjor, klingor och 
snören

ord. pris: 249:-

199:-  

/bal

Toalettpapper 
Katrin Basic 360

2 års jubileum! Lördag 28 april • kl 10-15

Bok & Tryck AB • Bollnäs 2010

100:- vid köp av minst 6 kg säck
75:-  vid köp av minst 3,5 kg säck
50:-  vid köp av minst 1,5 kg säck

Jord, gödning, fröer, 
sättlök & sättpotatis

4 säckar plant. jord100:-  

På arbetskläder,  

stövlar & skor15%
rabatt

Utförsäljning av vintersortiment!Snöredskap, sparkar, vinterjackor, 
P-original stövlar, dieselvärmekanoner

Rabatt på hund- & kattmat

15%
rabatt

Leksaks-
traktorer

Samsons Detaljhandel AB
www.samsons.se • Gamla Orbadenv. 2, Vallsta 

0278-450 22

Vinn en  
BeefEater
gasolgrill!

4+1 brännare. Ord pris 5.795:-

Handla för minst 350:- och få en lott. 

Max en lott per hushåll.

På elverktyg

Lokala matproducenter  säljer sina varor på plats:  Vallsta tunnbröd, Östigårdens ostkaka &  Karlslunds fisk & rökeri
FLÄSTA KÄLLA AB   är på plats och informerar

15%
rabatt



Sänkt bränslepris i  
Vallsta under dagen!

Representanter från Bridgestone och Firestone 
kommer att vara här under dagen och visa upp bil-, 

lastbil- och traktordäck.

Kampanjpriser på lastbilsdäck!

Kampanjpriser på traktordäck!

Vi är nya återförsäljare av  
last- och grävmaskiner från 

Byt din tomma stål/alu flaska (11 kg)  

mot en full komposit flaska (10 kg)

299:-
Gäller ej H11

Favorit i 

repris!Detta presentkort är en värdehandling och kan därför ej ersättas vid förlust. Giltigt i tre år efter utfärdandedatum.

Belopp med bokstäver

Innehavare av detta presentkort är hos Samsons Detaljhandel & Däckteam i Vallsta, berättigad ett värde av:

Bok & Tryck AB • Bollnäs

Datum  .........................................................................     Underskrift  ..................................................................................................................................................

Belopp med siffror

Köp 4 st bildäck från  
Bridgestone och få 

500:- presentkort 
på Samsons 

2 däck = 200:- presentkort

Visning av vår 365 m2 nybyggda maskinverkstad!

Vi bjuder på fika & korv! 

LiuGong använder kända komponenter: Cumminmotorer,  
Yanmarmotorer, Kawazakipumpar, ZF-axlar och växellåda.

www.liugong.com

Demomaskiner 

på plats! 

Grävmaskiner 8 och 15 ton

Hjullastare 14 ton

Vallsta Skogsmaskiner visar bla. Ponsse Buffalo  
GROT-skotare med rispåbyggnad från Breson.

Kampanjdag!

Lördag 28 april • kl 10-15


