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SPAR OP TIL



2

Meeqqanit inersimasu niillu 
soqutigineqartuartut
Maanna pinnguaatigiumaneqartuartut ilisimaneqarluartullu meqqit atorlugit 
katersorsinnaanngorpatit, taamalu meeqqannut erngutannulluunniit poortuk
kanik Playmobilip silarsuaaneersunik tunniussisinnaanngorlutit. 

Maanna ukiut 50inngulerput Tysklandimi Playmobilinik nuannersunik pinnguaa
teqaleqqaarmalli. Ullumikkut inuusat plastikkit nuannarineqarluartut silarsuarmi 
tamarmi nunani 100ni tunisaapput, inuusaliarineqarsimasullu 3 milliardinit 
amerlanerupput. Inuusat tunineqarnikut tasioqatigiissikkaanni nunarsuaq 
3,7eriarlugu kaajallassagaluarpaat. 

Playmobil pinnguaapput pitsaassuseqarluartut meeqqat takorluuisinnaassusaan
nut isumassarsiorsinnaanerannullu ineriartuutaasartut. Inuusallu angissusai 
meeqqap assaanut naleqqunnerugaluartut kiinaallu meeqqat titartagaattut 
isikkoqaraluartut inersimasunit pinnguarineqarnissaat inerteqqutigineqanngilaq. 

Qupp. 11-mi paasisaqarneru
git

Playmobilinik 
poortanik marlunnik 
pisinikkut ataatsimik 

akeqan ngitsumik 
pisinnaavutit
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En klassiker
til børn og deres voksne
Nu kan du samle mærker til en højtelsket legetøjsklassiker og glæde børn 
eller børnebørn med udvalgte pakker fra det store Playmobilunivers. 

Det er snart et halvt århundrede siden, at den første glade Playmobil 
legekammerat så dagens lys i Tyskland. I dag sælges de populære plastfigurer 
i 100 lande verden over, og der findes over 3 milliarder af dem. Hvis de alle 
holdt hinanden i hånden, ville de nå 3,7 gange rundt om jorden. 

Playmobil er kvalitetslegetøj, som stimulerer børnenes fantasi og kreativitet. 
Og selv om størrelsen passer i en barnehånd, og ansigterne ligner børne
tegninger, er det heldigvis ikke forbudt for voksne at lege med.

Se mere på side 11

Gratis pakke  
ved køb af 2  
Playmobil- 

pakker
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Arnaq sapigaatsoq tuttorsuaatiminik angakkuakkamik alakkaavoq, niviarsiarannguullu 
marsviiniutini naatitanik nutaanik pajuppai. Politeeq eqqissiviilliortunik nakkutiginnittartoq 

suleqatiminik ikiuiartortilluni qimmilisaarpoq, imaanilu piiaasoq naakkittaatsoq qamuti
limmik immiivoq akiuunnissamullu piareersimalluni!

Arnaq sapigaatsoq 
angak kuakkamik tuttorsuaatilik 

Fe med magisk hjort  

19,- 
+ 5 samlemærker 
Pris uden mærker 40,00

Niviarsiaraq 
marsviiniutilik 

Pige med marsvin  

19,- 
+ 5 samlemærker 
Pris uden mærker 40,00

Politeeq eqqissiviilliortunik 
nakkutiginnittartoq qimmilik 

Uropoliti med hund  

19,- 
+ 5 samlemærker 
Pris uden mærker 40,00

Imaani piiaasoq 
qamutiliutilik 

Pirat med kanon 

19,- 
+ 5 samlemærker 
Pris uden mærker 40,00

53%
SIPAAKKIT

SPAR

53%
SIPAAKKIT

SPAR

53%
SIPAAKKIT

SPAR

53%
SIPAAKKIT

SPAR

Feen er taget ud for at se til sin magiske hjort, og den lille pige kommer med friske grøntsager 
til sine marsvin. Urobetjenten tager hunden med, når han kommer kollegerne til undsætning, 

og den grusomme pirat har ladet kanonen og er klar til kamp!



Uumasuusivissuaaraq 
Børnezoo 

199,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 499,00

Uumasuusivissuaaqqamiilluni soqutiginartuaannarpoq. 
Tassaniipput savaasat alapernaatsut savalu piaralik, uumasullu 
tamarmik nerlersorlugillu pattalaarneqarsinnaapput.
 
Det er altid spændende at være i børnezoo. Her er nysgerrige 
geder og et får med sit lille lam, og man må både fodre og 
klappe alle dyrene. 
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60%
SIPAAKKIT

SPAR
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Oqaluttualiami naatsiivik 

Eventyrshaven  

149,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 319,00

Qamutit kunngikkormiut 
katittorsiutaat 

Kongelig bryllupsvogn  

219,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 479,00

54%
SIPAAKKIT

SPAR

53%
SIPAAKKIT

SPAR

Qupp. 11-mi paasisaqarneru
git

Playmobilinik 
poortanik marlunnik 
pisinikkut ataatsimik 

akeqan ngitsumik 
pisinnaavutit
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Politiit 
Politipatrulje  

69,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 149,00

Imaani piiaasut pallittaalisaat 
Piratfæstning 

149,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 319,00

Nusoriarlugu iperaruk! 
Politeeq sukkaannaq aallassaaq.

Træk tilbage og slip! Politibetjenten 
kører lynhurtigt af sted.

Imaani piiaasut pingasut 
erlinnartuutinik kuultiusunik 
toqquereermata qamutilillu 

immerneqareermat mianersorit!

De tre pirater har gemt guld
skatten, og kanonen er ladt, 

så pas på!

54%
SIPAAKKIT

SPAR

53%
SIPAAKKIT

SPAR
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Ilaqutariit biiliat 

Familiebil 

129,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 299,00

Ilaqutariit biiliat 
kalittagalik umiatsiartalillu 
Familiebil med trailer og båd  

219,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 479,00

54%
SIPAAKKIT

SPAR

57%
SIPAAKKIT

SPAR



Aasaanerani sunngiffeqarnerani meeqqanut tunis
sutissaqqissut. Ilaqutariit illuaqqamukarsimapput. 
Igaasassallutillu arsaatissapput, nukarliillu qaliani 
sinissapput.

Her er en oplagt sommerferiegave til børnene. 
Familien er nemlig taget i sommerhus. De skal 
grille og spille fodbold, og de yngste skal sove på 
hemsen.

9

Se mere på side 11

Gratis pakke  
ved køb af 2  
Playmobil- 

pakker

 
Illuaraq aasarsiortarfik 

Sommerhus 

399,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 849,00

53%
SIPAAKKIT

SPAR
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Ilaqutariit
illoqarfissuarmiut 

City life familie 

59,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 149,00

1.2.3
Illuaraq aasarsiortarfik 

Sommerhus 

259,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 579,00

Poortamiipput inuusat arfineqmarluk, uumasullu pingasut, illu pequtilik, biili, umiatsiaq 
nalunnguartarfillu, meeqqanullu 18inik qaammateqalereersimasunut naleqquppoq.

Pakken indeholder bl.a. syv figurer, tre dyr, hus med møbler, bil, båd 
og badebassin, og alt er velegnet til børn fra 18 måneder. 

60%
SIPAAKKIT

SPAR

55%
SIPAAKKIT

SPAR
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Poortaq akeqanngitsoq
Meqqinik katersortakkanik 40nik atuiguit Playmobilinillu 

poortat marluk ataatsikkut Brugsenimi pisiarigukkit poortat 
akeqanngitsumik pingatsersinnaavatit, nungoreersimanngippata. 

Sorleq toqqarusuppiuk? ”Piiaasunik erlinnartuutillit”, 
”Niviarsiaraq ponyutilik” imaluunniit ”Anaana naalungiaalu 

nannginik taarsersuiffiutillit”? Meqqit katersortakkat atornagit 
poortaq ataaseq 40 kr.eqarpoq, neqeroorullu atuutissaaq 

nioqqutigineqartut nungunnissaasa tungaanut.

Gratis pakke
Hvis du bruger 40 samlemærker og køber to Playmobilpakker 

på én gang i din Brugsenibutik, får du en tredje pakke kvit og frit, 
så længe lager haves. Skal det være ”Pirat med skattekiste”, 

”Pige med pony” eller ”Mor og baby med puslebord”? 
Uden samlemærker koster pakkerne 40 kr. stykket, 

og tilbuddet gælder kun, så længe lager haves.

Vælg en  

Gratis 
æske ved køb af 

2 produkter
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Prinsesset nuannarisarpaat illussaarsuit napasuliallit, majuartarfillit inersuallillu. 
Igaffimmi iffiortarput, inersuarmi qitittarput atisalersortarfimmilu kjolenik 
misileraasarput. Napasuliamilu ineeqqap isikkivigissusia!
Prinsesserne elsker deres slot med tårne, trapper og store sale. De bager i køkkenet,  
danser i tronsalen og prøver kjoler i påklædningsværelset. Og sikke en udsigt fra  
tårnværelset!

Prinsessep illussaarsua 
Stort prinsesseslot  

799,- 
+ 200 samlemærker 

Pris uden mærker 1,599

50%
SIPAAKKIT

SPAR



Malugiuk: Qamutileriartoqarsinnaavoq.
Bemærk: Kanonen kan affyrres. 

Ridderborg 

179,- 
+ 20 samlemærker 
Pris uden mærker 399,00

13

55%
SIPAAKKIT

SPAR
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FDB Møbler-mit immikkut 
neqerooruteqartoqarnissaanik 

qilanaartuut

Oktobarip 21-anniit 2021 
Børge Mogensenimit issiavik 
kusanarluinnartoq pequtillu 

FDB Møbler-meersut nuannarineqartuartut 
allat akikillingaatsiakkat meqqinik 

katersuillutit pisiarisinnaavatit. 

Playmobilinut meqqinik sinneqartoorutit 
peerneqarnatik immikkut neqeroorummut 
nutaamut atugassatut nuunneqassapput. 

Fra 21. oktober 2021 kan du 
samle mærker og få stor rabat på den 

smukke Børge Mogensen stol 
samt andre klassiske FDB Møbler. 

Hvis du får Playmobil-mærker tilovers, 
bliver de ikke slettet, men overført til den 

nye kampagne.

Glæd dig til næste kampagne på FDB Møbler 
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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 nammineertumik 
meqqit pisassaatit qanorlu 

kater saqartiginerit 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 
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 
karsimi meqqinik 
katersugassanik 

pisinnaavutit.

Hvis du ikke er medlem, 
kan du få trykte 

samlemærker ved kassen.

Ima ajornanngitsigaaq
50 kr. nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik ataatsimik pisassaatit.

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

Spar op til 60%

Eqqaamallugu immikkut 
suliniummi matumani 

pisiassanik tamanik 
pisi nerit Divi 

Plussinnassutigisas- 
sagakkit.

Husk at du også 
får Divi Plussi på køb 

af alle produkter 
i denne kampagne.

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



Meqqit uani 
nipitikkit

Saml dine mærker her

Fra den 25. juni 2021 til og med den 7. oktober 2021 får du som medlem 
automatisk et digitalt samlemærke og, hvis du ønsker det, et trykt samle-

mærke for hver 50 kr. du køber for i alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis butik-
ker. Mærkerne kan indløses til og med den 14. oktober 2021. Der tages forbe-

hold for midlertidigt udsolgte varer, helt udsolgte varer samt for trykfejl.

Læs mere på brugseni.gl/samlemaerker

Vilkår og betingelser

Juunip 25-anniit oktobarip 7-iat 2021 ilanngullugu ilaasortatut Kalaallit 
Nunaanni Brugsenini tamani 50 kr.-ip nalinganut pisinerit tamaasa meqqi-

mik katersortakkamik digitaliusumik ataatsimik naqitamillu ataatsimik 
pisassaatit. Meqqit atorlugit pisisinnaavutit oktobarip 14-iat 2021 ilan-
ngullugu. Nioqqutissat nungukkallarsinnaanerat, nungussinnaanerat 

kiisalu naqinnerluisoqarsinnaanera innimigineqassaaq. 

Paasisaqarnerugit uani: brugseni.gl/gl/meqqit

Piumasaqaatit


