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Angalatillutit
pisariaqartitatit
tamarmik
Nunarsuaq tamakkerlugu Bugatti 50-inik pisiniarfiuteqar
poq. Atisaliornermi, kamippaliornermi taskiliornernilu
suliffeqarfik ingerlalluartuuvoq. Bugatti ilaqutariinniit pigineqartuuvoq, qanganiit nutaalianillu akuleriisilluakkanik nioqqutissiortarlutik, tyskit, franskit skandinaviamiullu ileqquini
malillugit sanaartorneqartartunik. Minguitsitsineq, piujuartitsineq akisussaaqataanerlu pingaartinneqarpoq.
Bugatti tunisassiaanik piumaneqarluartunik toqqaavugut:
taskit atortuilu angalaninni, ulluinnarni, pisiniarninni sulininnilu, sapaatip-akunnerata naanerani angalanermi aasaaneranilu sulinngiffeqarfimmi atugassat. Pisiassat pitsaassusaat
ilusilersorluarsimanerallu takuniarukkit Brugsenimut alakkakkit.
Meqqi Bugatti tyskit suliffeqarfiannit Brinkmannimit 1978-imi
tunisassiarineqalerpoq. Pilerisaarinermi pisortap Italiamiut
telefonbogiat qupperlugu torrattumik eqqaamajuminartu
millu atissarsiorpoq, qupperaarujussuartariaqarsiman
ngilarlu.
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Alt, hvad du har
brug for, når du
er på farten
Med butikker i 50 lande verden over har Bugatti-brandet et
solidt internationalt fodfæste på markedet for beklædning,
sko, tilbehør og tasker. Familievirksomheden kombinerer
innovation med tradition og tysk grundighed med fransk
elegance og skandinavisk afslappethed. Bæredygtighed
og social ansvarlighed bliver også vægtet højt.
Vi har udvalgt en række af Bugattis populære produkter:
tasker og tilbehør til alle dine rejser, til hverdag, indkøb og
arbejde, til weekendturene og sommerferien. Find produkterne i din lokale Brugseni, hvor du kan se og mærke
kvaliteten og det gennemførte design.
Brandet Bugatti blev lanceret af det tyske firma Brinkmann i
1978. Marketingchefen slog op i en italiensk telefonbog for
at finde et navn, som lød godt og var nemt at huske, og han
behøvede altså ikke at bladre særlig langt.
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Taski
Håndtaske
2-i-1 taske

249,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 699,-

Bugattip arnanut taskiliaa atoruminartoq tuimut ujangisittaateqarpoq, ilorlermik
pooqarluni siissartoqarlunilu pisiniarninni taskinngortissinnaaniassagakku
imaqarluarsinnaasoq. Ujangisittaat ilorlermut ikkukkukku tuermiorisinnaasannik
taskeeraqalissaatit.
Bugattis praktiske dametaske har både rem, indertaske og lynlåse,
så du nemt kan forvandle den til en rummelig indkøbstaske.
Sætter du remmen på indertasken, har du en fiks, lille skuldertaske.
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City Life
Eqqarsaatigilluarlugit ilusilersukkat atorluarsinnaasorpassuarnillu
atortulik: Bugatti atorlugu pisiniarnissannut suliartornissannulluunniit piareersimalluarsinnaavutit.

Gennemtænkt design og mange
praktiske detaljer: Med Bugatti er
du godt klædt på, når du skal ud at
shoppe eller på job.
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Arnanut nammattagaq
Rygsæk til kvinder
– Cosmos, 11,4 liter

229,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 629,Nammattagaq arnarpaluttoq amiusamik qitulluinnartumik sanaaq torraallunilu timersortartorpalaarpoq.
Allunaasamik kajungerisartumillu
matusartuuvoq pigisatit illersorluarniassagakkit. Matuersaatit mobilillu
saneraani kaasarfimmiitissinnaa
vatit.
Den feminine rygsæk i superblødt,
imiteret læder er både smart og
sporty. Du lukker den med snøre
og magnetklap, så dine ejendele er
godt beskyttet, og nøgler og mobil
kan du lægge i sidelommerne.
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Sunngiffimmi
feerialaarnernilu
Bugattimi eqqarsaatiginnilluaqqaarlutik suliaqartarput:
Assersuutigalugu nammattakkami tablettimut 13 tommerinik
angissusilimmut inissaqarpoq,
aamma angalanermut/timersuutinut kamippannut immikkut
inissaqarpoq.

Til fritid
og miniferier
Bugatti har tænkt over tingene:
I rygsækken er der for eksempel
plads til en tablet på op til 13 tommer, og rejse-/sportstasken har et
separat rum til skoene.
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Nammattagaq
Rygsæk
– Urban, 20 liter

249,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 699,-

Angalanermut/
timersuutinut taski
Rejse-/sportstaske
– Universal

199,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 599,8
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Timersuutinnut allarutinnullu
imaluunniit sapaatip-akunnerata
naanerani angalanissannut
taskissatsialak.
Den perfekte taske, når du både
skal have plads til træningstøjet
og håndklædet eller pakke
til weekendturen.
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Pinngitsoorneqarsinnaanngitsut
Taski crossbody mobilinut,
matuersaatinut, kortinut akiliutinut
nassartariaqakkannullu allanut
atugassiaavoq.

Tuermioq
Skuldertaske
– City Guide

79,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 279,-

SPAR
SIPAAKKIT

72%

Crossbody-tasken er til mobilen,
nøglerne, kreditkortet og alt det
andet, du bare må have med dig.

Oqitsoq atorlugulu iluartoq::
Nammattagaq Cosmos 21,9 liiteri
nik imartussuseqarpoq tablettimullu qarasaasiamullu
angallattakkamut immikkut
kaasar feqarluni.
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Nammattagaq
Rygsæk
– Cosmos, 21,9 liter

199,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 499,Letvægt og komfort: Cosmosrygsækken rummer hele 21,9 liter
og har et separat rum til en tablet
eller bærbar pc.
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De uundværlige

Arnanut aningaasivik
Damepung
SPAR
SIPAAKKIT

70%

179,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 599,-

Bugattip arnanut aningaasiviliaa kusanarluinnartoq kortinut aggorsimasunullu
inissaqarpoq, pigisatillu siissartumik isumannaarneqassapput.
Bugattis elegante damepung af fint nappalæder har plads til både
kort og kontanter, og lynlåsen sikrer dine værdier.

Angutinut aningaasivik
Herrepung

169,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 469,-

SPAR
SIPAAKKIT

64%
Angutinut aningaasivik amermik nappamik sanaaq kortinut akiliutigisartakkannut
tamanut inissalik aggorsimasunullu immikkut kaasarfeqarluni.
Stilren herrepung af fint nappalæder med plads til alle dine kreditkort
og et aflukket rum til mønterne.
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Imaqarluarsinnaallutillu
atorluarsinnaasut
Pinnersaatit, timimut atugassiat tarngutillu: Taskeeqqamut tamaasa ikiorarsinnaavatit. Soorunalimilu nivinngarsinnaavat.

Taskeeraq
Toilettaske
– Style

99,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 299,-

SPAR
SIPAAKKIT

67%

Rummelig og praktisk
Makeup, renseprodukter og cremer: Du kan sagtens få plads til
det hele i den smarte toilettaske. Og selvfølgelig kan du hænge
den op på en knage.
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Ulik Premium
Premium tæppe
B 150 x H 200 cm

199,-

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 499,-

Bugattip mikrofiberimik uliliaa oqorlunilu qituppoq marlunnillu takujuminartunik
qalipaateqarluni – imminut iluatatsikkumagaanni.
Bugattis lækre mikrofiber-tæppe er lunt, blødt og med et raffineret
meleret look – den rene selvforkælelse.

Kuffertinut meqqit marluk
2 stk. kuffertmærker
i imiteret læder

59,-

SPAR
SIPAAKKIT

70%

+ 20 samlemærker
Pris uden mærker 199,-

Kuffertinut meqqit kusanartut ninngusuullu amiusamik sanaat illit nassatannut
ikkunnissaannut naleqqussarneqarsinnaapput.
De elegante og holdbare kuffertmærker i imiteret læder har en justerbar rem,
så de kan tilpasses din bagage.
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Eksklusiv rejsetaske
Skal du på weekendtur, eller har du et par dages ferie? Glæd dig til at
pakke den lækre, cognacfarvede lædertaske med lynlåse og justérbar
skulderrem.

SPAR
SIPAAKKIT

Travel bag
– Exclusive

58%

959,-

+ 220 samlemærker
Pris uden mærker 2.299,-
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Weekenderiarniarpit, ullualunniluunniit sulinngiffeqarniarpit? Taskeq
amermik kajortumik qalipaatilik alutornarluinnartoq siissartulik naleq
qussarneqarsinnaasumillu ujangisittaatilik atorlugu poortuisinnaan
ngorputit.
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Ima ajornanngitsigaaq
50 kr. nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik ataatsimik pisassaatit.
Meqqinik nammineertumik katersisassaatit pisiniarnerit tamaasa Brugseni
app-innik ilaasortaanermulluunniit allagartannik scanniinikkut.

Ilaasortaaguit Brugseni
app-ilu atorlugu pisiannik
akiliisaruit nammineertumik
meqqit pisassaatit qanorlu
katersaqartiginerit mobilinni
takusinnaasassavat.

Hvis du er medlem og
betaler for dit varekøb
gennem Brugseni app’en,
får du automatisk mærker
og kan se din saldo på
mobilen.

Ilaasortaaguit ilaasor
taanermullu allagartat
scannertarukku nammi
neertumik meqqinik
pisassaatit qanorlu
katersaqartiginerit
pisinermut allagartanni
takusinnaasassallugu.

Ilaasortaanngikkuit
karsimi meqqinik
katersugassanik
pisinnaavutit.

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

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

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.

Eqqaamallugu immikkut
suliniummi matumani
pisiassanik tamanik
pisinerit Divi
Plussinnassutigisassagakkit.

Husk at du også
får Divi Plussi på køb
af alle produkter
i denne kampagne.

Hent Brugseni app’en

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

Spar op til 72%

Og få endnu flere gode tilbud
Læs mere på brugseni.gl/app
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Meqqit uani
nipitikkit
Saml dine mærker her

PIUMASAQAATIT: Februaarip 26-anniit juunip 10-at 2021 ilanngullugu Kalaallit
Nunnaanni Brugsenimi ilaasortatut meqqinik katersisinnaassaatit. 50-kr.-ip
nalinganut pisineq meqqimik ataatsimik naleqarpoq. Meqqit App-ikkut katersorneqartarput, piumaguilli meqqinik nipitittakkanik pisinnaavutit. Meqqit atorlugit
pisiassat Juunip ulluisa 17-iat 2021 ilanngullugu atuutissapput. Eqqumaffigis
savat nioqqutissat nungukkallarsinnaammata, nunguissinnaammatalu, taamatuttaarlu naqinnerlutaasoqarsinnaanera.
Paasisaqarnerugit uani: brugseni.gl/gl/meqqit
VILKÅR OG BETINGELSER: Fra den 26. februar 2021 til og med den 10. juni 2021
får du som medlem automatisk et digitalt samlemærke og, hvis du ønsker det, et
trykt samlemærke for hver 50 kr. du køber for i alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis
butikker. Mærkerne kan indløses til og med den 17. juni 2021. Der tages forbehold
for midlertidigt udsolgte varer, helt udsolgte varer samt for trykfejl.
Læs mere på brugseni.gl/samlemaerker

