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Whiskysorfik
Whiskyglas – 2 stk. 345 ml.

SIPAARUK
SPAR  72 %

25 ×  + 4995

SIPAARUK
SPAR 130,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  179,95



Tyskit tunisassiaat 
pitsaasut Spiegelau- 
imeersut
Maanna meqqinik katersuisinnaavutit atortunillu kusanartunik atoruminartunillu 
– imerfinnik kusanartunik viinnimillu, immiaaqqamik imigassartalinnillu allanik 
sassaallernermi atugassaqqissunik – akigilluinnartunik pisinnaallutit.

Imerfiliorfiit pisoqaanersaanneersunik, Tysklandip kujasissuani Spiegelau-
imeer sunik, 1521-imili igalaaminernik atortussiortartuneersunik immikkut toq-
qaavugut. Fabrikkimi ilaatigut tunisassiarineqartarput igalaamerngit krystali-
neersut aqerlortaqanngitsullu pitsaalluinnartut, taakkualu ilarpassui immikkut 
ilusiligaapput imigassat aalajangersimasut mamassusiinik malunnarnerulersitsi-
sunik. Imerfiit tamarmik soorunami erruivimmi errorneqarsinnaapput.

Maanna meqqit katersortakkat 
ilaasortanuinnanngorput

Meqqinik katersisinnaaneq pappiliartaqanngitsoq 
taamalu avatangiisinut ajoqutaannginnerusoq toqqar- 
parput. Meqqit naqitat pineqarsinnaajunnaassapput. 
Maanna digitaliusumik katersorneqarsinnaapput 
ilaasortanuinnaallutillu.

Meqqinik automatiskimik katersisarsinnaavutit pisiniarnerit tamaasa 
Brugseni app-i imaluunniit ilaasortaanermut allagartat atuinnarlugu. 
Pisinerit tamaasa meqqinik qanoq katersaateqartiginerit takusarsinnaavat 
Brugseni app-imi imaluunniit pisinermut allagartami allertut allassimasoq.

Spar op til 78%
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Longdrinkisorfik
Longdrinkglas – 2 stk. 445 ml.

SIPAARUK
SPAR  72 %

25 ×  + 4995

SIPAARUK
SPAR 130,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  179,95

Tysk kvalitet fra Spiegelau
Nu kan du samle mærker og få virkelig skarpe priser på flotte og 
funktionelle kvalitetsprodukter – en hel serie af fine glas 
og praktisk tilbehør til servering af vin, øl, spiritus og drinks.

Vi har håndplukket et eksklusivt udvalg fra verdens ældste 
glasfabrik, sydtyske Spiegelau, der har produceret glasvarer 
siden 1521. Fabrikken fremstiller blandt andet blyfri krystalglas 
af meget høj kvalitet, og flere af dem er specialdesignet til 
at øge smagsoplevelsen af en bestemt drik. Alle glas tåler 
naturligvis opvaskemaskine.
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Skåli
Skål – 4 stk. 13 cm.

SIPAARUK
SPAR  58 %

25 ×  + 7495

SIPAARUK
SPAR 105,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  179,95

Nu er samlemærker kun 
for medlemmer

Vi har valgt en papirløs og dermed mere 
miljørigtig løsning til indsamling og brug af 
samlemærker. Mærkerne vil ikke længere kunne 
fås på tryk. De samles nu digitalt og kun 
for medlemmer.

Du samler mærker helt automatisk blot ved at scanne din Brugseni app 
eller dit medlemskort, hver gang du handler. Se din samlemærkesaldo i 
Brugseni app’en eller nederst på den trykte bon efter hvert varekøb.

Spar op til 78%
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Akoorissutit
Mixersæt – 3 dele

SIPAARUK
SPAR  69 %

25 ×  + 8995

SIPAARUK
SPAR 200,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  289,95

Kanni akoori� ik
Mixerkande – 650 ml.

SIPAARUK
SPAR  73 %

25 ×  + 6995

SIPAARUK
SPAR 190,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  259,95
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Cocktailitorfik
Cocktailglas – 2 stk. 340 ml.

SIPAARUK
SPAR  77 %

25 ×  + 4995

SIPAARUK
SPAR 170,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  219,95



Sådan gør du
For at deltage i konkurrencen skal du blot huske at scanne dit medlemskort eller din Brug-
seni app ved kassen, når du handler. Så får du samlemærker på dit køb, og hvert samlemær-
ke er et lod i lodtrækningen om 10 × 1.000 kr i Divi Plussi. Alle dine digitale samlemærker er 
lodder i konkurrencen, uanset om du har indløst dem til køb af Spiegelau-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 Brug-
senis butikker. Jo flere samlemærker man får på sit køb, desto flere 
vinderchancer. Konkurrencen løber i perioden fredag den 19. oktober 
2018 til og med fredag den 22. februar 2019. Præmien er 1.000 kr. og 
vinderne får præmien sat ind på deres medlemskonto som Divi Plussi. 
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Konkurrencen er forbeholdt 
Brugsenis medlemmer. Vindernes lod trækkes efter endt konkurren-
ceperiode og kontaktes personligt. Såfremt vinderne ikke svarer på 
henvendelsen inden for 14 dage efter første kontaktforsøg, trækkes 
nye vindere. Kalaallit Nunaanni Brugseni forbeholder sig retten til når 
som helst at indstille eller ændre i konkurrencens vilkår, præmie og 
periode.

Eqquiniaqataanissamut piumasaqaatit: Kalaallit Nunaanni Brugsenini pisi-
niarnerni ilaasortaaneq nalunaarutigalugu eqquiniaqataasoqarsinnaavoq. 
Pisinermi meqqit katersortakkat amerlanerugaangata eqquinissamut periarfis-
saqarnerusassaaq. Eqquiniaasitsisoqassaaq piffissami uani: Tallimanngorneq 
oktobarip 19-iat 2018-imiit tallimanngorneq februaarip 22-at 2019 ilan ngullugu. 
Eqqugassaq 1.000 kr.-iuvoq, eqquisullu eqqugaat ilaasortaanermut kontoinut 
Divi Plussi-tut ikineqassapput. Eqqukkat aningaasanngorlugit tiguneqarsinnaan-
ngillat. Eqquiniaaneq Brugsenimi ilaasortanut atuuppoq. Eqquisut eqqugassaat 
makinneqassapput eqquiniaanermut piffissarititaq qaangiuppat, eqquisullu 
toqqaannartumik attavigineqarumaarput. Eqquisut attavigineqaqqaarnerminnit 
ullut 14-it qaangiutinngin neranni akinngippata allanik makitsisoqassaaq. Kalaal-
lit Nunaanni Brugseni imminut pisinnaatippoq eqquiniaanermi piumasaqaatinik, 
eqqugassanik piffissamilluunniit qaqugukkulluunniit aaqqiinissamut allanngui-
nissamulluunniit.

Vind 1.000 kr. i Divi Plussi 

1.000 kr-inik 
Divi Plussi-nnagit

Meqqit katersukkatit tamaasa eqquinissamut 
periarfissaqalissutigissavat

Imaaliussaatit
Eqquiniaanermi peqataajumallutit ilaasortaanermut allagartavit Brugseni app-illuunniit pi-
siniaraangavit karsimi scannertarnissaa eqqaamaannartassavat. Taava pisininni meqqinik 
kater sortakkanik pisassaatit, meqqilu katersortagaq ataaseq Divi Plussi-mi 10 × 1.000 kr.-imik 
eqquinissamut makitaassutaasinnaavoq. Meqqit katersukkatit digitaliusut tamarmik eqqui-
niaanermi makitaassutaasinnaapput, Spiegelau-imeersunik pisinermi atorukkit atunngikka-
luarukkilluunniit.
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Spiegelau-ip ginisorfiliai 
ilusilerneqarput tassannga 

imileraanni mamassusia 
tamakkiisumik naamalluar-

nerusinnaanngorlugu. 

Spiegelaus ginglas er  
udformet, så du til fulde  

kan opfange aromaen  
med næsen, når du  

sætter glasset til munden.

Ginisorfik
Ginglas – 2 stk. 630 ml.

SIPAARUK
SPAR  77 %

25 ×  + 4995

SIPAARUK
SPAR 170,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  219,95
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Krystalglassets glans og 
gennemsigtighed gør det 

oplagt til mange andre 
drinks end vand.

Igalaamerngup krystali-
tallip qillernera akimullu 
ersis susia pissutigalugit 

imigassat qalipaatigissut 
erseqqinnerulertarput.

Imerfik akoori� ik
Mixglas – 4 stk. 450 ml.

SIPAARUK
SPAR  77 %

25 ×  + 7995

SIPAARUK
SPAR 270,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  349,95
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Snapsitorfik
Snapseglas – 2 stk. 70 ml.

SIPAARUK
SPAR  70 %

25 ×  + 6995

SIPAARUK
SPAR 160,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  229,95

Immiartorfik
Ølglas – 4 stk. 400 ml.

SIPAARUK
SPAR  78 %

25 ×  + 8995

SIPAARUK
SPAR 310,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  399,95
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Viinnimut kara� eli
Vinkara� el – 1100 ml.

SIPAARUK
SPAR  64 %

25 ×  + 7995

SIPAARUK
SPAR 140,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  219,95

Rødviinninik uninngakunik 
kinnganeqarsinnaasunik karaf-
filimut kuillugu iluaqutaajuaan-
narpoq. Viinnimik aalaterineq 
mamassuseqarnerulersitsi-
sarportaaq sassaalliutissatullu 
tulluarluni.

Det er altid en fordel at dekan-
tere en ældre rødvin, som kan 
have bundfald. Dekanteringen 
får også vinen til at åbne sig – 
og så er det en smuk servering.
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Imerfik ilusaa viinnip 
tipigissusaanut mamassu-

saa nullu malunnarne-
rulerlutitsisarpoq. Rødviinni 

silaannaqarnerulertarpoq 
mamassuse qarne rulerluni.  

Rødvinen får en stor overflade 
og dermed ilt, så den kan 

folde sig ud. Glasset er åbent, 
så din næse fanger vinens 

bouquet, og du kan smage 
alle nuancerne.

Rødviinnisorfik
Rødvinsglas – 4 stk. 490 ml.

SIPAARUK
SPAR  78 %

25 ×  + 8995

SIPAARUK
SPAR 310,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  399,95



14

Hvidviinnisorfik
Hvidvinsglas – 4 stk. 380 ml.

SIPAARUK
SPAR  78 %

25 ×  + 8995

SIPAARUK
SPAR 310,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  399,95

Viinninik nillusaat
Vinkøler

SIPAARUK
SPAR  63 %

25 ×  + 14995

SIPAARUK
SPAR 250,-
Meqqilernagu akia
Pris uden mærker  399,95

Viinnimik nillorsaat.
Vinkøler i rustfrit stål.

Viinnisorfik erroreerlugu allar-
terukku qillersarukkuluunniit 

imerfittaa tigummivittaalu 
mianersuussassaapput. Imer-
fiit kissartut nillertuninngarnit 

qajannarnerusarput.

Når du tørrer vinglasset efter 
håndopvask eller polerer det 

efter maskinopvask, må du 
ikke vride bæger og stilk i 

hver sin retning. Varme glas er 
mere skrøbelige end kolde.



Så nemt er det
Hver gang du køber for 50 kr. får du ét mærke.

Du samler mærker helt automatisk blot ved at scanne 
din Brugseni app eller dit medlemskort, hver gang du handler.

Ilaasortaaguit Brugseni 
app-ilu atorlugu pisiannik 
akiliisaruit automatiskimik 
meqqit marloriaataannik 
pisassaatit qanorlu kater-
saqartiginerit mobilinni 
takusinnaasassallugu.

Hvis du er medlem og betaler 
for dit varekøb gennem 
Brugseni app’en, får du 

automatisk dobbelt op på 
mærker og kan se din saldo 

på mobilen.

Ilaasortaaguit ilaasor-
taanermullu allagartat 

scannertarukku automa-
tiskimik meqqinik pisassaatit 
qanorlu kater saqartiginerit 

pisinermut allagartanni 
takusinnaasassallugu.

Hvis du er medlem og 
scanner dit medlemskort, får 

du automatisk mærker, og kan 
se din saldo på bonen.

Ilaasortaanngikkuit 
meqqinik katersortakkanik 
pisarnavianngilatit. Karsimi 

sulisumut attaveqarit 
ilaasortanngorlutillu.

Hvis du ikke er medlem, får 
du ikke samlemærker. Kontakt 
en kassemedarbejder og bliv 
oprettet som medlem med 

det samme.

Spar op til 78%

Dobbelt op!
Få dobbelt op på

samlemærker når du 
betaler med din 

Brugseni app

Marlo- 
riaammik!

Brugseni app-it atorlugu 
pisiniaraangavit meqqit 

katersugassat tunni-
unneqartartut marlo-

riaataannik pisarit

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

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

Ima ajornanngitsigaaq
50 kr.-inik pisinerit tamaasa meqqimik ataatsimik pisassaatit.

Meqqinik automatiskimik katersisassaatit pisiniarnerit tamaasa Brugseni 
app-innik ilaasortaanermulluunniit allagartannik scanniinikkut.



PIUMASAQAATIT
2018-imi oktobarip 19-ianiit 2019-imi februaarip 22-at ilan-
ngullugu ilaasortatut Kalaallit Nunaanni Brugsenini tamani 
50 kr.-ip nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik kater-
sortakkamik digitaliusumik ataatsimik pisassaatit. Meqqit 
atorlugit atortunik Spiegelau-imeersunik pisisinnaavutit 
2019-imi marsip 8-at ilanngullugu.

Immikkut suliniut taamaallaat Kalaallit Nunaanni Brugseni-
mi ilaasortanoortuuvoq. Meqqit digitaliusumik ilaasor-
taanermut kontonnut katersorneqassapput pisinermullu 
allagartami Brugseni app-imiluunniit takuneqarsinnaa-
sassallutik. Taamaattumik meqqinik katersortakkanik 
nipputtartunik pisoqarsinnaajunnaarpoq. Piffissami qulaani 
eqqaaneqartumi ilaasortanut pisiassanik pisinermi tama-
tigut meqqinik katersortakkanik digitaliusunik automa-
tiskimik pisassaatit ilaasortaanermut allagartat atorlugu 
imaluunniit Brugseni app-i. Meqqinik 25-nik katersereeruit 
Spiegelau-imeersut arlaat toqqakkat pisiariinnarsinnaavat 
quppersakkami matumani akitigineqartumik akiliillutit. 
Meqqit 25-t taakku karsimi sullinneqarninni ilaasortaaner-
mut kontonnit peerneqassapput.

Meqqit katersortakkat aningaasanngorlugit tiguneqar-
sinnaan ngillat ooritulli naleqaratik. Meqqit katersorneqar-
sinnaasut killeqanngillat. Atortunut pisiassanut piumasan-
nik meqqinik katersisinnaavutit. Neqeroorut piffissami 
qu laa ni taaneqartumi taamaallaat atuuppoq.

Immikkut suliniut tamanna Kalaallit Nunaanni Brugseni-
nini taamaallaat atuuppoq. Kalaallit Nunaanni Brugseni 
imminut pisinnaatippoq immikkut suliniummik tamatu-
minnga unitsitsinissamut unitsitsisariaqalissutaasumik 
pisoqassagaluarpat. Pisiat utertinneqarsinnaapput taar-
serneqarsinnaallutillu aatsaat pisianut uppernarsaammik 
takutitsinikkut. Utertitsisoqarnerani atortumik eqqortumik 
atuisimasoqartariaqarpoq. Nioq qutissat nungukkallarsin-
naanerat, nungussinnaanerat kiisalu naqinnerluisoqarsin-
naanera innimigineqassaaq.

VILKÅR OG BETINGELSER
Fra den 19. oktober 2018 til og med den 22. februar 2019 
får du som medlem automatisk et digitalt samlemærke for 
hver 50 kr. du køber for i alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis 
butikker i Grønland. Mærkerne kan indløses til køb af Spie-
gelau-produkter til og med den 8. marts 2019.

Kampagnen er udelukkende for medlemmer af Kalaallit 
Nu naanni Brugseni. Mærkerne samles digitalt på din med-
lemskonto og kan ses på enten bon eller i Brugseni app 
efter en kasseekspedition. Det er derfor ikke længere mu-
ligt at få trykte samlemærker. Du får automatisk udleveret 
digitale samlemærker ved alle medlemskøb i ovennævnte 
periode, når du som medlem registrerer varekøbet med 
enten medlemskort eller Brugseni app. Når du har samlet 
25 mærker, køber du blot det valgte Spiegelau-produkt 
mod betaling af det beløb, der er vist ved produktet i dette 
hæfte. De 25 mærker trækkes automatisk fra din medlems-
konto i forbindelse med kasseekspeditionen.

Samlemærker kan ikke ombyttes til kontanter og har ingen 
pålydende værdi. Der er ingen begrænsning på antallet af 
samlemærker. Du kan samle mærker til så mange produk-
ter, du har lyst til. Tilbuddet er kun gældende i ovennævn-
te periode.

Denne kampagne gælder kun i Kalaallit Nunaanni Brug-
senis 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. 

Ilaasortaanermut allagartat 
app-iluunniit atorlugu 

meqqinik katersuigit
Brug medlemskort eller app 

til at samle mærker

Quppersakkami matumani imaluunniit 
brugseni.gl-imi paasisaqarnerugit

Læs mere i dette hæfte eller på brugseni.gl

Spar op til 78%


