Brugsenip app-iata
nutaap iluanaarutissartai
Brugseni app-i nutaaq ilaasortaanermut allagartatut digitaliusutut
pisiniaraangavit atortaruk iluanaaruteqarlutillu

Kæmpe fordele med
Brugsenis nye app
Brug den nye Brugseni app som dit nye
digitale medlemskort hver gang du handler,
og få gavn af helt nye fordele

Iluanaaruteqarit

Få mere for pengene

Brugsenip app-ia nutaaq nutaanik iluanaarutissarsiffigisinnaallugulu periarfissaqalissutigissavat. Maanna Brugsenip pisiniarfiini
tamani pisiavit amerlanersaat 3 %-imik Divi
Plussi-nnassutigisassavatit. Aningaasat illit
Divi Plussi-kontonnut ikineqartassapput.

Brugsenis nye app giver dig mange nye fordele
og muligheder. Du vil nu få 3 % Divi Plussi på
de fleste varer du køber i alle Brugsenis butikker. Pengene sættes direkte ind på din personlige Divi Plussi-konto.

Nutaartaavoq aningaasat katersatit ingerlaannaq atorsinnaagakkit, aammali kingu
sinnerusukkut atugassatut sipaarsinnaavatit. App-imi takoriaannaavatit aningaasanik
qanoq katersagaqartigisimanerlutit, aamma
app-i atorlugu ajornanngitsumik karsimi aki
liisinnaavutit.
Aallartisilluarumallutillu januaari 2018 aallartimmalli pisininni ilaasortaanermut allagartat
scanneraangakku sipaartakkavit 2 %-it
qaavatigut 1 %-imik tunisalereerpatsigit.

Imaaliussaatit

Som noget helt nyt er dine opsparede penge
disponible med det samme, men du kan også
spare dem op til senere brug. App’en giver dig
et nemt og overskueligt overblik over de penge du har sparet op, samt muligheden for at
betale nemt ved kassen.
For at hjælpe dig ekstra godt på vej, har vi
lige siden starten af januar 2018 givet dig 1%
ekstra oven i de 2 % du havde i forvejen, hver
gang du har scannet dit medlemskort ved et
varekøb.

1. App-i Android-imut Iphone-imulluunniit downloaderuk.
2. Ilaasortaanermut normut
atorlugu iserit (tunua
takuuk).
3. Profilinni allassimasut
misissukkit pisariaqarpallu
naqqiigit.
4. App-ip iluanaarutissartarpassui tamaasa misissuataakkit.

Sådan gør du

1. Download app’en til Android
eller iPhone.
2. Log ind med dit medlems
nummer (se bagsiden).
3. Tjek dine profiloplysninger og
ret dem efter behov.
4. Udforsk alle de nye fordele
ved app’en.

Kontovit aningaasanik immeriartornera
malinnaavigiuk

Maanna periarfissaqarputit Divi Plussi-nik sipaakkannik
ingerlaannaq atuinissannut. App-imit ajornanngitsumik
qanoq katersaqartiginerlutit malinnaavigisinnaavat.
App-i atornagu ilaasortaanermut allagartat atuinnarusukkukku kontovit imai karsimi apeqqutigisinnaavatit.
Karsimi sulisup ikiorsinnaavaatit katersannik atuerusukkuit.

Se pengene rulle ind på kontoen

Du har nu mulighed for at bruge din opsparede Divi
Plussi med det samme. App’en giver dig en nem mulighed for at holde styr på, hvor meget du har optjent
og har til rådighed. Hvis du i stedet vælger at bruge dit
medlemskort, kan du spørge til din konto ved kassen.
Kassemedarbejderen kan hjælpe dig videre, når du
ønsker at bruge pengene.

Pisinermut uppernarsaatitit katersukkit

Akiliininni app-i ilaasortaanermulluunniit allagartat
atorukku, pisinermut uppernarsaatit app-imi
automatiskimik toqqorneqassaaq. Toqqagassani
Pisinermut uppernarsaatit toorlugu pisinermut
uppernarsaatit takoqqeriaannaavat.

Hav alle dine boner samlet på et sted
Når du bruger app’en eller dit medlemskort
ved betaling, vil din bon automatisk blive
gemt i app’en. Du kan nemt og hurtigt
finde bonen igen ved at klikke på
Kvitteringer i menuen.

Karsimi ajornanngitsumik akiliineq

Nem betaling
ved kassen

App-i atorlugu karsimi akileriaannaavutit
kortimik atuisariaarullutit. Korti akiliutigisartakkat app-imut ilanngussinnaavat karsimilu
mobilit scannertittarlugu. Aamma ilaasortaanermut allagartat qaqittariaqanngilat ilaasortaanermut paasissutissaatitit app-i atoraangakku nuisassammat.

App’en gør det nemt at betale ved kassen
uden at tage et eneste kort op af lommen.
Du kan oprette dit kreditkort direkte i app’en
og scanne mobilen ved kassen. Du behøver
heller ikke at tage dit medlemskort op, da dine
medlemsoplysninger automatisk registreres
når du bruger app’en.

App-i atorusunngikkukku iilaasortaanermut
allagartat suli pisarnittut atortarsinnaavat.

Du har stadig mulighed for at benytte dit
medlemskort som du plejer, hvis du ikke ønsker
at bruge app’en.

Imaaliussaatit

Sådan gør du

* Mobilinni bluetootheqanngikkuit
QR-kode karsimi scannersinnaavati

* Hvis ikke du har bluetooth på din
mobil, kan du scanne QR-koden ved
kassen

1. Pisiassatit ilioqqakkit.
2. App-i atorusullugu karsimi sulisoq
oqarfigiuk.
3. App-i ammaruk, Pisiariniakkat
tooruk mobilillu boksip qernertup
qulaaniitiguk.*
4. 200 kr.-mit annerusumik pisissaguit, korti akiliutigisartakkat
app-imut ilanngukkakku PIN-kode
toqqakkat toortassavat.

1. Læg varerne på båndet.
2. Sig til kassemedarbejderen, at du
vil bruge app’en.
3. Åbn app’en, klik på I kassen og hold
den over den sorte boks.*
4. Hvis du køber for mere end 200 kr.,
skal du også taste den PIN-kode du
valgte, da du oprettede betalingskortet i app’en.

Nutaanerpaanik neqeroorfigineqarit
ilaasortanullu neqeroorutit

App-imi neqeroorutitsialaat tamaasa takusariaan
naavatit. Ammalortumi Sap. ak. matumani
neqeroorutit tuuginnassavat. Taava neqeroorutit
pitsaasut ilaasortanullu neqeroorutit immikkut
ittut tamaasa takusariaannaassavatit.

Få de nyeste tilbud og medlemstilbud

I app’en vil du kunne finde alle de gode tilbud
nemt og hurtigt. Alt du skal gøre er at klikke på boblen
Ugens tilbud – så bliver du præsenteret for alle
de gode tilbud og de eksklusive medlemstilbud.

Nerisassiassannut isumassarsiorit

Aamma nerisassiassanik torraasunik isumassarsiorsinnaavutit saqqaani nutaarsiassaniittuni. Nerisassiassat 8.000-init amerlanerusut
isumassarsiffigisinnaavatit.

Få inspiration til din madlavning

Du kan også finde god madinspiration
samt tips og tricks til køkkenet i nyhederne
der vises på forsiden. Klik ind på over 8.000
lækre opskrifter og få masser af inspiration.

Ima iseqqaassaatit

Sådan logger du ind

Brugsenimi ilaasortaareeruit quppernermi matumani ilitsersuussutit malillugit
isersinnaavutit. Ilaasortaanngikkuit
Brugsenimi karsimi sulisumut attaveqarsinnaavutit ilaasortanngorlutillu.

Hvis du allerede er medlem af Brugseni,
kan du logge ind ved at følge instrukserne
på denne side. Hvis ikke du er medlem,
kan du kontakte en kassemedarbejder i
din lokale Brugseni og blive oprettet.

Imaaliussaatit

1. Ilaasortaanermut allagartat piareersimatiguk.
2. Brugseni app-i ammaruk.
3. Ilaasortaanermut normut kortip
saqqaaniittoq allaffissami Ilaasortaanermut normu-mut allaguk.
4. Kisitsisit arfinillit stregkodep
ataani kortip tunuani allassimasut
allaffissamut Kode isissutissaq-mut
allakkit.
5. Paasissutissat ilinnut tunngasut
nutartikkit naqqani toqqagassanik
Suli allanik tooriarlugu Profili-p
toorneratigut. Matumani aamma
app-imut kodemik isissutissamik
nutaamik sanasinnaavutit.
6. App-imi iluanaarutissat nutaat
nuannaarutigikkit …

Sådan gør du

1. Find dit medlemskort frem.
2. Åbn Brugseni app’en.
3. Find medlemsnummeret på forsiden af kortet og indtast det i feltet
Medlemsnummer.
4. Find de sidste 6 cifre under stregkoden på bagsiden af kortet og
indtast dem i feltet Adgangskode.
5. Opdater dine personlige oplysninger ved at vælge Mere i bundmenuen og herefter trykke på Profil.
Her kan du også oprette en ny
adgangskode til app’en.
6. Nyd de nye fordele i app’en …

Apeqqutissaqarpit?

Taamaappat brugseni.gl/gl/app atuaruk imlt. ilaasortanik
sullissivik medlemsservicegl@knb.gl-ikkut allaffigiuk

Har du spørgsmål?

Så læs mere på brugseni.gl/app eller kontakt
Medlemsservice på mail medlemsservicegl@knb.gl
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