
S A M L E

M Æ R K E R

SPAR OP TIL

70 %
ANGULLUGU SIPAARIT



Torraasoq 
atoruminartorlu
OXO-meersut atoruminarsarlugit ilusilersugaapput, atortullu assigiinngit-
sut 1000-init amerlanerupput ulluinnarnilu suliassanik ajornaallisitsisarlutik. 
OXO-meersut tulluartunik ilusilersukkat nunanit tamalaanit ikinngitsunik nersor-
naatisissutaasimapput.

OXO-meersunik aalajangersimasunik toqqaasimavugut iggavinni kusassaataa-
sinnaasunik, nerisassiornermik nuannernerulersitsisinnaasunik ajornaallisaa-
sinnaasunillu. Meqqinik katersillutit taakkua pisiassaataannik Kalaallit Nunaanni 
Brugsenip pisiniarfiini tamani pisisinnaavutit. Maannalu aamma meqqit mo-
bilinni Brugseni app-ani katersorsinnaavatit.
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Naatitanik agguissut
Frugt- og grøntsagshakker

SIPAARUK
SPAR  66 %

15 ×  + 99,-
SIPAARUK
SPAR 190,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  289,-

1



1. Naatitanik agguissut: Ajornanngitsumik atorneqarsinnaasoq, naqqatigut quaannaveeqqutitalik 
manngertorniuitsumillu saviminertalik. Ammaruminartuuvoq nerisassat aggukkat tassannga kuineqari-
aannaallutik. 2. Igaasaq angisooq matulik, 24 cm: Kuisissutigiuminartoq matuatigut issingertitsivitalik. 
Kissarsuutinut tamanut naleqquttoq. 3. Hvidløginut sequtserut: Hvidløgiminik arlalinnik ataatsikkut 
sequtserisinnaasoq. Sinnikuinik piiaaffigiuminartoq.

1. Frugt- og  grøntsagshakker: Enkel og smart med skridsikker bund og rustfri stålklinge. De hakkede 
madvarer kan hældes direkte ud af en praktisk åbning.   2. Stor kasserolle med låg, 24 cm:  Med praktisk 
hældetud og integreret si i låget. Passer til alle komfurer.  3. Hvidløgspresser: Presser effektivt flere fed 
ad gangen. Hvidløgsrester kan let skubbes ud.
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Igaasaq angisooq matulik
Stor kasserolle med låg, 24 cm

SIPAARUK
SPAR  65 %

15 ×  + 329,-
SIPAARUK
SPAR 600,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  929,-
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Hvidløginut sequtserut
Hvidløgspresser

SIPAARUK
SPAR  66 %

15 ×  + 65,-
SIPAARUK
SPAR 124,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  189,-
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1. Salaatinik sigguivik: Matua tuuginnassavat salaatit siggorumallugit. Nakkartitsivitta skålitaalu immik-
kut atorneqarsinnaapput, skålilu sassaalliutissatut atornissaanut naleqquppoq. 2. Dressingiliuut: Akus-
sat dressingiliuummut ikikkit, akulerutitikkit aalaterlugillu salaatitukkatillu dressingilerlugit – ajornanngik!

1. Salatslynge:  Du skal bare trykke på låget for at slynge salaten tør. Sigten og skålen kan bruges hver 
for sig, og skålen er fin til servering.  2. Dressingmixer:  Hæld ingredienserne i mixeren, mix ved at dreje 
frem og tilbage og hæld dressing på din salat – nemmere bliver det ikke!
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Salaatinik sigguivik
Salatslynge

SIPAARUK
SPAR  55 %

15 ×  + 155,-
SIPAARUK
SPAR 190,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  345,-

1

Dressingiliuut
Dressingmixer

SIPAARUK
SPAR  63 %

15 ×  + 89,-
SIPAARUK
SPAR 150,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  239,-
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Smart, praktisk og 
brugervenligt
OXO står for funktionelt, ergonomisk design, og sortimentet omfatter over 
1.000 produkter, som gør hverdagens opgaver nemmere at løse. OXO’s gen-
nemtænkte design har vundet mange priser verden over.

Vi har håndplukket et OXO-udvalg, der pynter i dit køkken og gør madlav-
ningen sjovere og lettere. Du kan samle mærker til produkterne i alle Kalaallit 
Nunaanni Brugsenis butikker. Og som noget nyt kan du nu også samle mær-
kerne digitalt i Brugseni app’en.

Spar op til 77%

Ima ajornanngitsigaaq
50 kr.-inik atuinerit tamaasa meqqimik ataatsimik 
pisassaatit. Ilaasortat karsimi pisinermikkut 
meqqinik katersisarput.

Ilaasortaanngikkuit karsimi meqqinik 
katersugassanik pisinnaavutit.

Ilaasortaaguit ilaasortaanermullu allagartat 
scannerukku automatiskimik meqqinik pisassaatit 
pisinermullu uppernarsaatinni taakkua amerlassusii 
takusinnaassavat.

Ilaasortaaguit Brugseni app-imillu atuiguit 
automatiskimik meqqit marloriaataat ilinnut 
tunniunneqartassapput, taakkualu amerlassusii 
mobilinni takusinnaassavat.

Marlo- 
riaammik!

Brugseni app-it atorlugu 
pisiniaraangavit meqqit 

katersugassat tunni-
unneqartartut marlo-

riaataannik pisarit

Brugseni app-i aajuk
Neqeroorutillu amerlanerit 
takullugit... brugseni.gl/gl/app



Salaatinut agurkit, wokilias-
sanut naatitat tærtiliassa-
nullu paarnat: Suut tamaasa 
aggupallassinnaavatit, 
aam ma 1,5 mm-ip 6 mm-illu 
akornanni silissusiliisin-
naavutit.

Agurkerne til salaten, grøntsa-
gerne til wokretterne og frugten 
til tærterne: Du skærer alt hurtigt 
og sikkert, og tykkelsen kan ind-
stilles fra 1,5 til 6 mm. 

Naatitanut agguut
pingasunik savissalik

Håndholdt spiralizer m/3 blade

SIPAARUK
SPAR  59 %

15 ×  + 89,-
SIPAARUK
SPAR 130,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  219,-

Squashinit naatsiianilluunniit nammi-
neq nudeliliorit. Savissartai pingasut 
assigiinngitsunik silissusiliillutik ag-
guisarput, naatitallu assigiinngitsunik 
ilusillit atorsinnaavatit.

Lav dine egne nudler af fx squash 
eller kartofler. De tre klinger skærer i 
forskellige tykkelser, og du kan både 
bruge lange og runde grøntsager. 

Mandolinjerni
V-tut agguutitalik

Mandolinjern m/V-skær

SIPAARUK
SPAR  63 %

15 ×  + 179,-
SIPAARUK
SPAR 310,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  489,-
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Sådan gør du
For at deltage i konkurrencen skal du blot huske at scanne dit kort eller din Brugseni app i 
kassen, når du handler. Så får du samlemærker på dit køb og hvert samlemærke er et lod 
i lodtrækningen om 10× 1.000 kr. Alle dine digitale samlemærker er lodder i konkurrencen, 
uanset om du har indløst dem til køb af OXO-produkter eller ej. 

Hvert mærke du samler er en chance for at vinde

Konkurrencebetingelser: Man deltager i konkurrencen ved at 
registrere sit medlemskab, når man handler i Kalaallit Nunaanni 
Brugsenis butikker. Jo flere samlemærker man får på sit køb, de-
sto flere vinderchancer. Konkurrencen løber i perioden mandag 
den 18. juni til og med torsdag den 4. oktober 2018. Præmien er 
1.000 kr. og vinderne får præmien sat ind på deres medlems-
konto som Divi Plussi. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 
Konkurrencen er forbeholdt Brugsenis medlemmer. Vindernes 
lod trækkes efter endt konkurrenceperiode og kontaktes per-
sonligt. Såfremt vinderne ikke svarer på henvendelsen inden for 
14 dage efter første kontaktforsøg, trækkes nye vindere.

Unamminermi piumasaqaatit: Kalaallit Nunaanni Brugsenip pisiniarfiini 
pisiniartilluni ilaasortaanermik nalunaarutiginninnikkut unammisitsinermi 
peqataasoqartarpoq. Pisinermut atatillugu meqqinik katersat amerli-
artortillugit eqquinissamut periarfissaqarnerulernassaaq. Unammisit-
sineq 2018-imi ataasinngornermiit juunip 18-ianiit sisamanngornermut 
oktobarip sisamaata tungaanut atuutissaaq. 1.000 kr.-ip nalinganut 
eqqugassaqarpoq, ajugaasullu eqqugaat Divi Plussi-tut ilaasortaanermut 
kontoannut ikineqassapput. Eqqugassaq aningaasanngorlugu tigune-
qarsinnaanngilaq. Unammisitsineq Brugseni-mi ilaasortanuinnaq atuup-
poq. Ajugaasunik makitsisoqassaaq unammisitsinerup ingerlareerpat, 
ajugaasullu attavigineqassapput. Ajugaasut ullut 14-it qaangiutsinnagit 
saaffigineqaqqaarnertik akinngippassuk allanik makitsisoqassaaq.

Vind 1.000 kr. i Divi Plussi 

1.000 kr-inik 
Divi Plussi-nnagit

Meqqit katersukkatit tamaviisa ajugaanissamut 
periarfissaqalissutigissavatit

Imaaliussaatit
Unammisitsinermi peqataajumallutit eqqaamaannassavat pisiniaraangavit ilaasortaaner-
mut allagartat imaluunniit Brugseni app-ivit karsimi scannernissaa. Taava pisininni meqqi-
nik katersissaatit, meqqillu katersortakkat tamarmik immikkut makitassaapput qulit 1.000 
kr.-inik nalillit. Meqqit app-inni katersukkatit tamarmik unammisitsinermi makitassaapput 
OXO-p pisiassaataannik pisinissamut atorsimagukkit atorsimanngikkaluarukkilluunniit.



1. Siatsivik pannakaaliorfissaq: Siatsivik nippunnaveeqqutitalik tigummiuminartorlu pannakaaliatit mu-
milluarnerusinnaaniassagakkit. 2. Omeletinut mumigut: Mumigut silikonemit sanaaq manninnik siatanik 
omeletsiliat mumilluarnerusinnaaniassagakku siatsiviutit kigartornagu. 

1. Pandekagepande:  Ekstra holdbar slip letbelægning og et godt greb, så du lettere kan vende pan-
dekagerne – måske endda i luften?  2. Omeletpalet:  Den fleksible silikonepalet glider nemt ind under 
ægget, så du kan folde omeletten, og den ridser ikke din pande.
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Siatsivik pannakaaliorfissaq
Pandekagepande

SIPAARUK
SPAR  70 %

15 ×  + 169,-
SIPAARUK
SPAR 386,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  555,-

1

Omeletinut mumigut
Omeletpalet

SIPAARUK
SPAR  59 %

15 ×  + 45,-
SIPAARUK
SPAR 65,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  110,-

2



Spar op til 77%

Avocadonik agguut tigummiuminar-
poq avocadomillu avitsinissamik, 

ujarattaanik peersinissamik kusanartu-
millu agguinissamik ajornaallisaalluni.

Avocadodeleren ligger  
godt i hånden og gør det nemt at 
dele avocadoen, fjerne stenen og 

skære frugten i pæne skiver. 

Så nemt er det
Hver gang du bruger 50 kr. får du ét mærke. 
Medlemmer får automatisk samlemærker 
ved kassen.

Hvis du ikke er medlem, kan du få 
samlemærker ved kassen.

Hvis du er medlem og scanner dit 
medlemskort, får du automatisk mærker, 
og kan se din saldo på bonen.

Hvis du er medlem og bruger Brugseni  
app’en, får du automatisk dobbelt op  
mærker, og kan se din saldo på mobilen.

Dobbelt op!
Få dobbelt op på

samlemærker når du 
handler med din 

Brugseni app

Hent Brugseni app’en
Og få endnu flere gode tilbud
Læs mere på brugseni.gl/app

3-i-1 avocadonik agguut
3-i-1 avocadodeler

SIPAARUK
SPAR  56 %

15 ×  + 35,-
SIPAARUK
SPAR 44,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  79,-



Kusanartut, qaleriaaruminartut nerisassa-
nullu isseqanngitsunut tamanut naleqqul-
luartut. Toortakkap matuaniittup toorne-
ratigut ussilluinnarnissaanut, nerisassallu 
asiujaannerussapput.

Dekorative, lette at stable og velegnede til alle tørre 
fødevarer. Et tryk på knappen gør låget lufttæt, så ma-
den holder sig længere.

Toqqorsiviit tallimakkaartut
Opbevaringsbokse, sæt med 5

SIPAARUK
SPAR  58 %

15 ×  + 229,-
SIPAARUK
SPAR 320,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  549,-
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Matua silaannarmik isaatitsina-
veersaartoq ammaruminarpoq, 
toqqorsivillu ilusilersorluagaam-
mat tigummiuminarpoq.

Låget er lufttæt med en praktisk 
åbning, og den ergonomiske 
udformning gør boksen let at 
holde på.

Nerisassaatitit aaqqissuutikkit
Qajuusat, myslit, pastat, qaqqortarissat, bønnit linsellu: Nerisassat isseqanngit-
sut tamarmik OXO-boksini asiujannginnerusarput. Ilisivinni kusassaataapput 
amusartunilu sikaavinnilu qaleriiaaruminarlutik, puussiallu atortariaarutissavatit.

Hold styr på madvarerne
Mel, mysli, pasta, mandler, bønner og linser: Alle de tørre fødevarer holder sig 
rigtig godt i OXO-boksene. De pynter på hylden og kan nemt stables i skuffer 
og skabe, og du slipper for krøllede poser.

Toqqorsivik, 3,2 literi
Opbevaringsboks, 3,2 liter

SIPAARUK
SPAR  62 %

15 ×  + 79,-
SIPAARUK
SPAR 130,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  209,-
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Meqqit maani 
katersukkit
Saml dine mærker her

ATUGASSARITITAT PIUMASAQAATILLU: 2018-imi juunip 18-anniit 2018-imi oktobarip sisamaata tungaanut Kalaal-
lit Nunaanni Brugsenini tamani 50 koruunimut pisinerit tamaasa meqqimik tunineqartassaatit. Meqqinik immersuiviit 
2018-imi oktobarip 14-iata tungaanut tunniunneqarsinnaasassapput. Meqqinik immersuiviit ilaannakortut neqeroorum-
mut matumunnga atorneqarsinnaanngillat. Meqqit 15-t katersoreerukkit meqqinik immersuivik karsimut tunniuteriar-
lugu nioqqutissaq OXO-meersoq toqqakkat quppersakkami matumani akigititamut pisiarisinnaavat. Meqqit katersuk-
kat meqqinillu immersuiviit aningaasanngortinneqarsinnaanatillu nalilittut isigineqarsinnaanngillat. Meqqit meqqinillu 
immersuiviit qanorsuaq katersorsinnaavatit. Tunisassianut qassinulluunniit katersuisinnaavutit. Neqeroorut piffissami 
qulaani allassimasumi taamaallaat atuuppoq. Meqqinik immersuiviit ulikkaaqqanersut ulikkaaqqannginnersuulluunniit 
pisiniap akisussaaffigisassavaa. Meqqinik immersuiviup tammaaneqarnera ajoquserneqarneraluunniit Kalaallit Nunaan-
ni Brugsenip akisussaaffiginngilaa. Piffissami qulaani eqqaaneqartumi meqqinik katersugassanik pisinerit tamaasa tuni-
neqartassaatit. Meqqit imaluunniit meqqinik immersuiviit allanngortinneqarsimasut, atuarneqarsinnaanngitsut, ajoqu-
serneqarsimasut imaluunniit ikinnerpaamik 15-inik meqqitaqanngitsut tigusinnaanngilavut. Meqqit karsimi taamaallaat 
tunniunneqassapput. Neqeroorut una taamaallaat Kalaallit Nunaanni Brugsenip pisiniarfiini atuuppoq. Kalaallit Nunaan-
ni Brugseni pisariaqalissappat neqeroorummik matuminnga atuukkunnaarsitsisinnaavoq. Taamaallaat pisiat allagar-
taannik takutitsinikkut pisiat utertinneqarsinnaapput nutaamillu taarserneqarlutik. Naammagittaalliornermi nioqqutissat 
eqqortumik atorneqarsimanersut qulakkeerneqassaaq. Nioqqutissat nungukkallarsinnaanerat, nungussinnaanerat kiis-
alu naqinnerluisoqarsinnaanera innimigineqassaaq.

VILKÅR OG BETINGELSER: Fra 18. juni 2018 til 4. oktober 2018 får du et samlemærke for hver 50 kr. du køber for i alle 
Kalaallit Nunaanni Brugsenis butikker i Grønland. Udfyldte samlehæfter kan indløses til og med 14. oktober 2018. Delvist 
udfyldte samlehæfter berettiger ikke til dette tilbud. Når du har samlet 15 mærker, kan du aflevere samlehæftet ved kas-
sen og købe det valgte OXO-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 pe-
riode. 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 samlemærker, 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.


