
S A M L E

M Æ R K E R
MEQQIT KATERSUGASSAT

77 %
SPAR OP TIL

ANGULLUGU SIPAARIT



Allarutit ataatsimoortut
Håndklædesæt, 2 stk. 50×100 cm
qasertoq/grå imal. qaqortoq/hvid

SIPAARUK
SPAR  75 %

15 ×  + 70,-
SIPAARUK
SPAR 210,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  280,-

2 stk.



Ilaqutariit tamakkivillugit 
iluarusutitsineq
Meqqinik katersinikkut 77% angul
lugu sipaaruteqarsinnaanngorputit 
– Philipsimiillu uffarfimmi atugas
siat qituttunnguit iluarusunnartullu 
Schiesserip allarutiliaanik immikkut 
toqqarneqarsimasunik pisisinnaan
ngorlutit.

Schiesser 1875imi Tysklandip 
kujataaneersut iluatigut atisanik 
allarutinillu pitsaanersiugaannarnik 

suliaqartarnini nunarsuarmi tusaa
maneqaatigai. OekoTeximik meq
qip peqqissutsikkut navialalersitsi
sininnaasunik akoqannginneranik 
ilisarnaataavoq.

Philips ilisarisimareerpat – nioqqu
tissalli toqqakkagut immaqa suli 
misilinngilatit? Nujaajaatit pingasut 
kigutigissaallu innaallagiartortumut 
akikilliliivigineqaangaatsiassaatit. 

Allarutit pitsaanersiukkat 100% bomuld 
550 g/m². Qituttunnguit iluarusunnar
luinnartut jacquardimik ikaartitikkat 
allapalaakkamillu ilisarnaasikkat.

Luksushåndklæde i 100% bomuld, 
vægt 550 g/m². Blødt og lækkert med 
en eksklusiv jacquardvævning og 
broderet logo. 



Uff ar�immi allarut
Badelagen, 70×180 cm

qasertoq/grå imal. qaqortoq/hvid

SIPAARUK
SPAR  76 %

15 ×  + 110,-
SIPAARUK
SPAR 340,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  450,-

Uff ar�immi allarut
Badehåndklæde, 70×140 cm

qasertoq/grå imal. qaqortoq/hvid

SIPAARUK
SPAR  77 %

15 ×  + 80,-
SIPAARUK
SPAR 270,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  350,-



Forkælelse  
til hele familien
Nu kan du samle mærker og spare op til 
77% på en nøje udvalgt kollektion til 
badeværelseshylden – Philipsprodukter 
til personlig pleje og lækre, bløde 
Schiesserhåndklæder.

Sydtyske Schiesser har rødder tilbage til 
1875 og er anerkendt verden over for 
undertøj og håndklæder i meget høj kvalitet. 
OekoTexmærket er din garanti for, 
at tekstilerne ikke indeholder 
sundhedsskadelige kemikalier. 

Philips kender du – men måske har du 
ikke prøvet de produkter, vi har udvalgt? 
Du får stor rabat på tre smarte trimmere 
og en meget effektiv eltandbørste.



Uffarfimmi allungiartorfik pitsaanersiugaq 
100% bomuld 780 g/m². Qituttunnguaq 
iluarusunnarluinnartoq jacquardimik 
ikaartitikkat allapalaakkamillu ilisarnaasikkat. 

Luksusbademåtte i 100% bomuld, 
vægt 780 g/m². Blød og lækker 
med en eksklusiv jacquardvævning.

Uff ar�immi allungiartor�ik
Bademåtte, 50×80 cm

qasertoq/grå imal. qaqortoq/hvid

SIPAARUK
SPAR  76 %

15 ×  + 80,-
SIPAARUK
SPAR 250,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  330,-



Saliillammak qajassuartorli 
Philips kigutigissaat innaallagiatortoq minutimut 31.000eriarluni kigutigis
sariuseqartoq, nalinginnaasumik kigutigissaatinniillu kigutigissaallaqqinne
roqisoq. Kigutigissaariaatsit toqqagassani ”Clean” kigutini qalipperniiaat, 
”Whitening” kaffimit, tiimit, tupamit rødviinnimillu kigutini kusanaallilersimanii
aataavoq. ”Sensitiv” kigutinut ikkinullu qajassuarluinnartuuvoq.

Effektiv og skånsom
Philips eltandbørste har 31.000 
børstebevægelser pr. minut, så den er 
meget mere effektiv end din manuelle 
tandbørste. Indstillingen “Clean” 
er beregnet til at rense tænderne for 
plak, og “Whitening” fjerner misfarvninger 
fra kaffe, te, tobak og rødvin. “Sensitive” er 
ekstra skånsom mod tænder og tandkød. 

Philips
El-tandbørste

Sonicare Healthy White Serie 700

SIPAARUK
SPAR  50 %

15 ×  + 450,-
SIPAARUK
SPAR 450,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  900,-



Meqquaateeraq nassartagaq
Satin Compact taskimeeriaannaviuvoq, 
ajornaatsumik kiinnanni timinnilu meqquia
riaannaallutit. Meqquiaat marlunnik nujaajaa
titaqarpoq, illaaguteeraqarpoq atoruminaqi
sunillu qulleeraqarluni tarrasuuteeraqarlunilu.

Philips Satin Compact
meqquiaateeraq/trimmer

HP6395

SIPAARUK
SPAR  50 %

15 ×  + 180,-
SIPAARUK
SPAR 180,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  360,-

Glat hud on the go
Satin Compact passer 
lige til tasken, så du nemt 
kan trimme ansigt og krop 
på farten. Trimmeren har to hoveder, 
og der medfølger en særlig kam og 
en smart pincet med lys og spejl.



Philips qinngani meqquiaat
Næsehårstrimmer

NT5176

SIPAARUK
SPAR  50 %

15 ×  + 120,-
SIPAARUK
SPAR 120,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  240,-

Trimmeren til ham
Med Philipstrimmeren kan du fjer
ne hår fra næse og ører helt uden 
ubehag og rifter. Der medfølger 
kamme, så du også kan trimme 
øjenbryn, nakkehår, bakkenbarter 
og skæg. Bagefter skyller du blot 
trimmeren under hanen, for den 
er 100% vandtæt. Og den 
kræver ingen vedlige 
holdelse.

Angutit meqquiaataat
Kimillannanngitsumik qinngani 
siutinilu Philipsimit meqquiaat. 

Qalluit, pukutsuni ersaqutini umin
nilu meqqunnut illaagutissai ilaap

put. Meqquiareeruit taamaallaat 
salillugu kuutsitiffigigukku, 
100%imik sitsiaatsuuvoq. 

Aserfallattariaanngilarlu.



Sapaatit akunnerpaaluit meqqoqannginneq
Meqquiaatip nutsuutai ingerlasuupput, allaallu meqqut (0,5 mmisut 
naatsigisut) meqquiit sorlavia ilanngullugu piiaasarluni. Nissunni, uninni 
bikiniqarfinnilu sapaatip akunneri taamannat meqqoqanngiffeqarsinnaavutit.

Hårfri hud i ugevis
Roterende pincetskiver fanger selv helt 
korte hår (ned til 0,5 mm) og trækker 
dem ud med rod. Derfor kan du 
få glat hud på benene, under 
armene og i bikinilinjen i 
flere uger.

Philips Epilator
meqquiaat

HP6424

SIPAARUK
SPAR  50 %

15 ×  + 400,-
SIPAARUK
SPAR 400,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  800,-



Imalu ajornaalluinnartigaaq  
Så nemt er det

ATUGASSARITITAT PIUMASAQAATILLU
2018-imi marsip 12-anniit 2018-imi juunip aallaqqaataata tungaanut Kalaallit Nunaanni Brugsenini sumiluunniit 50 koruu-
nimut pisinerit tamaasa meqqimik tunineqartassaatit. Meqqinik immersuiviit 2018-imi juunip 15-iata tungaanut tunniun-
neqarsinnaasassapput. Meqqinik immersuiviit ilaannakortut neqeroorummut matumunnga atorneqarsinnaanngillat. 
Meqqit 15-t katersoreerukkit meqqinik immersuivik karsimut tunniuteriarlugu nioqqutissaq Peugeot-meersoq toqqakkat 
quppersakkami matumani akigititamut pisiarisinnaavat. Meqqit katersukkat meqqinillu immersuiviit aningaasanngor-
tinneqarsinnaanatillu nalilittut isigineqarsinnaanngillat. Meqqit meqqinillu immersuiviit qanorsuaq katersorsinnaavatit. 
Tunisassianut qassinulluunniit katersuisinnaavutit. Neqeroorut piffissami qulaani allassimasumi taamaallaat atuuppoq. 
Meqqinik immersuiviit ulikkaaqqanersut ulikkaaqqannginnersuulluunniit pisiniap akisussaaffigisassavaa. Meqqinik im-
mersuiviup tammaaneqarnera ajoquserneqarneraluunniit Kalaallit Nunaanni Brugsenip akisussaaffiginngilaa. Piffissami 
qulaani eqqaaneqartumi meqqinik katersugassanik pisinerit tamaasa tunineqartassaatit. Meqqit imaluunniit meqqinik 
immersuiviit allanngortinneqarsimasut, atuarneqarsinnaanngitsut, ajoquserneqarsimasut imaluunniit ikinnerpaamik 15-
inik meqqitaqanngitsut tigusinnaanngilagut. Meqqit karsimi taamaallaat tunniunneqassapput. Neqeroorut una taamaal-
laat Kalaallit Nunaanni Brugsenip pisiniarfiini atuuppoq. Kalaallit Nunaanni Brugseni pisariaqalissappat neqeroorummik 
matuminnga atuukkunnaarsitsisinnaavoq. Taamaallaat pisiat allagartaannik takutitsinikkut pisiat utertinneqarsinnaapput 
nutaamillu taarserneqarlutik. Naammagittaalliornermi nioqqutissat eqqortumik atorneqarsimanersut qulakkeerneqas-
saaq. Nioqqutissat nungukkallarsinnaanerat, nungussinnaanerat kiisalu naqinnerluisoqarsinnaanera innimigineqassaaq.

VILKÅR OG BETINGELSER
Fra 12. marts 2018 til 1. juni 2018 får du et samlemærke for hver 50 kr. du køber for i alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis butik-
ker i Grønland. Udfyldte samlehæfter kan indløses til og med 15. juni 2018. Delvist udfyldte samlehæfter berettiger ikke til 
dette tilbud. Når du har samlet 15 mærker, kan du aflevere samlehæftet ved kassen og købe det valgte Peugeot-produkt 
mod betaling af det beløb, der er vist ved produktet i dette hæfte. Samlemærker og samlehæfter kan ikke ombyttes til 
kontanter og har ingen pålydende værdi. Der er ingen begrænsning på antallet af samlehæfter. Du kan samle mærker 
til så mange produkter, du har lyst til. Tilbuddet er kun gældende i ovennævnte periode. Samlehæfter, helt eller delvist 
fyldte, er til enhver tid kundens ansvar. Der påhviler ikke Kalaallit Nunaanni Brugseni noget ansvar, hvis et samlehæfte 
mistes eller beskadiges. Du får udleveret samlemærker ved alle varekøb i ovennævnte periode. Samlehæfter eller sam-
lemærker, der er ændrede, ulæselige, beskadigede eller ikke har 15 mærker, vil blive afvist. Mærkerne udleveres kun i 
forbindelse med den enkelte kasseekspedition. Denne kampagne gælder kun i Kalaallit Nunaanni Brugsenis butikker 
i Grønland. Kalaallit Nunaanni Brugseni forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne kampagne, såfremt der måtte 
opstå omstændigheder, der skulle kræve dette. Varer tages kun retur mod forevisning af bon og byttes til en ny vare. 
Ved reklamationer tages forbehold for korrekt anvendelse af produktet. Der tages forbehold for udsolgte varer. Der tages 
forbehold for midlertidigt udsolgte varer, helt udsolgte varer, samt for trykfejl. 

Meqqit 15-it 
katersukkit 
nipitillugillu

Saml 15 mærker 
på bagsiden

Meqqinik nipitiffigisat 
quppersagaq tunniuk - 

kukku akikilliliivigi-
neqassaatit

Aflevér hæftet 
og få rabat

50 kr.-eernerit 
tamaasa meqqi 

ataaseq

1 mærke pr. 50 kr. 
du handler for

1. 2. 3. 4.

Sumiiffigisanni 
pisiniarfimmit 
meqqissarsigit

Få mærker 
i din lokale butik



6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

1 3 4 52

Meqqit uani 
nipitissukkit

Saml dine mærker her

Eqqorniagassat / Vind 
10 x 1.000 kr.

ILAASORTAANERMUT NORMU  |  MEDLEMSNUMMER

E-MAIL

MOBILNUMMER

Quppernermi allaffissat tamaviisa immersukkit, gavekortillu 1.000 kr.-imik 
nalillit eqqugassaasut qulit akornani makitaanissamut tallimanngorneq 
15. juni 2018-imi nuna tamakkerlugu ingerlanneqartussami peqataagit. 

Udfyld alle felter på siden og deltag i den landsdækkende lodtrækning 
fredag den 15. juni 2018 om 10 gavekort på hver 1000 kr.

Makitsinermi peqataanikkut atermik paasissutissanillu allanik attavigineqarnissamut pisariaqar
tinneqartunik nalunaarsorneqarsinnaaneq akuersissutigineqartarpoq, Brugsenimiillu nutaar
siassanik allakkanik allanilluunniit nassissuisinnaanera akuersissutigineqartarluni, soorunalimi 
nassissorneqarneq unitsinneqarsinnaajuarpoq, Peqataajumaneq nammineq aalajangigas
saavoq pisinissanillu piumasaqaatitaqarani. Gavekorti aningaasanngortinneqarsinnaanngilaq.

Ved deltagelse i lodtrækningen gives der samtykke til registrering af navn og øvrige nødven
dige kontaktoplysninger, og der gives samtykke til at Brugseni må sende nyhedsbreve eller 
anden information, som naturligvis altid kan afmeldes igen. Deltagelse er valgfri og er ikke 
købsbetinget. Gavekort kan ikke veksles til kontanter.


