
VÝHERCOM BLAHOŽELÁME

1. cena - Auto Peugeot 208
 D. Kameništiaková, číslo karty: xxxxxxxxx2081, tovar zakúpený v predajni: 
                                                                                                                   Dubnica, Centrum II

2. cena - Televízor Samsung 

3. cena - Herná konzola X Box One

55"
V. Novosad, číslo karty: xxxxxxxxx8343, tovar zakúpený v predajni: Nová Dubnica

E. Jurišová, číslo karty: xxxxxxxxx6026, tovar zakúpený v predajni: CA, Okružná
                                                                                                                                  

V INA  ÝHERNÁ LIST
   „Vyhrajte nové auto  
     alebo jednu z 99 cien“ 
 

4. cena - Tablet Samsung

8. cena - Sada hrncov Cast Lamarkt

9. cena - Kávovar Dolce Gusto

10. cena - Hriankovač Russel Hobbs

11. cena - Rýchlovarná kanvica Russel Hobbs

M. Mano, číslo karty: xxxxxxxxx7816, tovar zakúpený v predajni:  PB, Rozkvet

M. Holíčová, číslo karty: xxxxxxxxx1862, tovar zakúpený v predajni: Nové Mesto nad Váhom

D. Richtáriková, číslo karty: xxxxxxxxx1476, tovar zakúpený v predajni: Považské Podhradie

E. Chupanová, číslo karty: xxxxxxxxx1396, tovar zakúpený v predajni: Stráža

Z. Minarovjechová, číslo karty: xxxxxxxxx5910, tovar zakúpený v predajni: Bánovce nad Bebravou

O. Bieliková, číslo karty: xxxxxxxxx2385, tovar zakúpený v predajni:  Kľačno

M. Dombiová, číslo karty: xxxxxxxxx8867, tovar zakúpený v predajni:  MT, Bajerg

V. Šinalová, číslo karty: xxxxxxxxx5869, tovar zakúpený v predajni: Podvysoká

R. Sagan, číslo karty: xxxxxxxxx1809, tovar zakúpený v predajni: Beluša

J. Rakovanová, číslo karty: xxxxxxxxx4193, tovar zakúpený v predajni:  PB, Rozkvet

M. Bakošová, číslo karty: xxxxxxxx8272, tovar zakúpený v predajni:  Kláštor pod Znievom

5. cena - Elektrická kolobežka Globber One

6. cena - Kuchynský robot Bosh MUM

7. cena - Tyčový vysávač Rowenta

12. cena - Sada nožov so stojanom Banquet

13. cena - Kávovar Tassimo Vivy 2 Bosch

14. cena - Fitnes náramok XIAOMI MI Band 5
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J. Smrcko, číslo karty: xxxxxxxxx6850, tovar zakúpený v predajni:  Dubnica, Pod Kaštieľom

D. Kvasnicová, číslo karty: xxxxxxxxx9882, tovar zakúpený v predajni: Dubnica, Centrum II

J.Behrová, číslo karty: xxxxxxxxx3405, tovar zakúpený v predajni: Istebné

R. Kučera, číslo karty: xxxxxxxxx7986, tovar zakúpený v predajni:  Beluša
Z. Jamečná, číslo karty: xxxxxxxxx5790, tovar zakúpený v predajni:  Rajecké Teplice 
M. Solárová, číslo karty: xxxxxxxxx7966, tovar zakúpený v predajni:  Varín

I. Hojdíková, číslo karty: xxxxxxxxx4075, tovar zakúpený v predajni:  PB, Rozkvet
A. Szanyová, číslo karty: xxxxxxxxx6919, tovar zakúpený v predajni:  MT, Bajerg
M. Smudová, číslo karty: xxxxxxxxx4397, tovar zakúpený v predajni:  Zbyňov

K. Vabiková, číslo karty: xxxxxxxxx1748, tovar zakúpený v predajni: MT, Záborského
D. Ištoková, číslo karty: xxxxxxxxx0570, tovar zakúpený v predajni: PD, Dlhá
I. Marková, číslo karty: xxxxxxxxx8015, tovar zakúpený v predajni:  Kocurany

E. Bartha, číslo karty: xxxxxxxxx1026, tovar zakúpený v predajni: Dubnica, Obrancov
M. Bulicová, číslo karty: xxxxxxxxx1731, tovar zakúpený v predajni:  Beluša
A. Pavlovičová, číslo karty: xxxxxxxxx2784, tovar zakúpený v predajni: MT, Podháj

V. Danišová, číslo karty: xxxxxxxxx9279, tovar zakúpený v predajni: Trnové

J. Perďochová, číslo karty: xxxxxxxxx1465, tovar zakúpený v predajni: Turzovka
J. Poloncová, číslo karty: xxxxxxxxx7486, tovar zakúpený v predajni:  MT, Janka Kráľa
J. Šuga, číslo karty: xxxxxxxxx0491, tovar zakúpený v predajni: Šebešťanová
E. Kubicová, číslo karty: xxxxxxxxx1601, tovar zakúpený v predajni: Čierne
J. Šumichrastová, číslo karty: xxxxxxxxx5259, tovar zakúpený v predajni: Nemšová
J. Ondrichová, číslo karty: xxxxxxxxx6742, tovar zakúpený v predajni:  Dubnica, Centrum II
R. Birosová, číslo karty: xxxxxxxxx5884, tovar zakúpený v predajni:  ZA, Fullu
L. Turčanová, číslo karty: xxxxxxxxx4381, tovar zakúpený v predajni:  Trnové
A. Kubišová, číslo karty: xxxxxxxxx4459, tovar zakúpený v predajni:  Trnové
J. Neslušanová, číslo karty: xxxxxxxxx9315, tovar zakúpený v predajni:  ZA, Budatín

15. cena - Jameson 4,5 l

18.- 20. cena - Darčeková taška hydinových výrobkov

16. cena - Absolut vodka 4,5 l

17. cena - Becherovka 3 l

21.- 23. cena - Zlatá hruškovica v dreve 1,5 l

24.- 26. cena - Zlatá slivovica v dreve 1,5 l

27.- 29. cena - Jack Daniels Jukebox

30. cena - Spišská borovička 1,5 l

31.- 40. cena - Darčeková taška kávy a čajov
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41.- 50. cena - Darčeková taška rybacích výrobkov

62.- 64. cena - Marhuľovica budík s pohármi

65.- 74. cena - Darčekový kôš cukroviniek

D. Gregorová, číslo karty: xxxxxxxxx7356, tovar zakúpený v predajni:  MT,  Jána Fraňa
L. Bartošová, číslo karty: xxxxxxxxx1497, tovar zakúpený v predajni: Dubnica Pod Kaštieľom
E. Baricová, číslo karty: xxxxxxxxx7350, tovar zakúpený v predajni:  Kláštor pod Znievom
J. Kameniar, číslo karty: xxxxxxxxx2388, tovar zakúpený v predajni:  PB, Sládkovičova
J. Šuleková Holečková, číslo karty: xxxxxxxxx5970, tovar zakúpený v predajni:  Dubnica, Gagarinova
K. Bellová, číslo karty: xxxxxxxxx3090, tovar zakúpený v predajni:  Istebné
P. Dubasík, číslo karty: xxxxxxxxx3865, tovar zakúpený v predajni:  TS, Západ
Ľ.Michalisková, číslo karty: xxxxxxxxx9280, tovar zakúpený v predajni: Nová Dubnica
Š. Mináriková, číslo karty: xxxxxxxxx9518, tovar zakúpený v predajni:  Nová Dubnica
D. Kubišová, číslo karty: xxxxxxxxx1234, tovar zakúpený v predajni:  Istebné

M. Kubicová, číslo karty: xxxxxxxxx5703, tovar zakúpený v predajni:  Klubina
M. Fujaková, číslo karty: xxxxxxxxx5118, tovar zakúpený v predajni:  Turzovka
E. Michalíková, číslo karty: xxxxxxxxx2476, tovar zakúpený v predajni:  Detva
I. Nemčok, číslo karty: xxxxxxxxx4975, tovar zakúpený v predajni:  Detva
H. Floreková, číslo karty: xxxxxxxxx0478, tovar zakúpený v predajni:  Dubnica, Gagarinova
D. Pecarkova, číslo karty: xxxxxxxxx1082, tovar zakúpený v predajni:  CA, Okružná
M. Medvecká, číslo karty: xxxxxxxxx0374, tovar zakúpený v predajni:  TS, Štefánika
P. Šemrincová, číslo karty: xxxxxxxxx7154, tovar zakúpený v predajni:  Kocurany
I. Flamiková, číslo karty: xxxxxxxxx4833, tovar zakúpený v predajni:  ZA, Jaseňová
K. Peťková, číslo karty: xxxxxxxxx7119, tovar zakúpený v predajni:  Varín

Z. Sýkorová, číslo karty: xxxxxxxxx1949, tovar zakúpený v predajni:  Il, Kpt. Nálepku 

K. Skolová, číslo karty: xxxxxxxxx3901, tovar zakúpený v predajni:  CA, Okružná
Ľ. Blumensteinová, číslo karty: xxxxxxxxx4987, tovar zakúpený v predajni:  RK, Podhora
J.G ajdošová, číslo karty: xxxxxxxxx8120, tovar zakúpený v predajni: MT, Vajanského

E. Adamčíková, číslo karty: xxxxxxxxx1139, tovar zakúpený v predajni:  Dlhé Pole
M. Horečný, číslo karty: xxxxxxxxx4218, tovar zakúpený v predajni:  BY Komenského
A. Vikartovská, číslo karty: xxxxxxxxx0461, tovar zakúpený v predajni:  Dubnica pod Kaštieľom
D. Stanová, číslo karty: xxxxxxxxx5848, tovar zakúpený v predajni:  PB, Rozkvet
K. Reháková, číslo karty: xxxxxxxxx3382, tovar zakúpený v predajni:  TS, Štefánikova
A. Sarláková, číslo karty: xxxxxxxxx9526, tovar zakúpený v predajni:  Krásno nad Kysucou
M. Chovanová, číslo karty: xxxxxxxxx0800, tovar zakúpený v predajni:  Trnové
O. Zekelyová, číslo karty: xxxxxxxxx1854, tovar zakúpený v predajni:  TS, Západ
V. Buco, číslo karty: xxxxxxxxx6913, tovar zakúpený v predajni:  PB, Rozkvet
A. Jánošík, číslo karty: xxxxxxxxx0945, tovar zakúpený v predajni:  Predmier

51.- 60. cena - Kartón piva Pilsner Urquell

61. cena - Tullamore 0,7 l s dvoma pohármi
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A. Stiskalová, číslo karty: xxxxxxxxx3040, tovar zakúpený v predajni: BY, Komenského
Š. Jakubíková, číslo karty: xxxxxxxxx5097, tovar zakúpený v predajni: CA, štefánikova
M. Wágnerová, číslo karty: xxxxxxxxx5891, tovar zakúpený v predajni:  ZA, Dobšinského
D. Dujčíková, číslo karty: xxxxxxxxx1297, tovar zakúpený v predajni:  Dlhé Pole
J. Prenosilová, číslo karty: xxxxxxxxx2460, tovar zakúpený v predajni:  Lednické Rovne

E. Mikušová, číslo karty: xxxxxxxxx1642, tovar zakúpený v predajni:  Dubnica, Pod Kaštieľom

M. Sňahničanová, číslo karty: xxxxxxxxx3310, tovar zakúpený v predajni: Teplička nad Váhom
B. Sulavíková, číslo karty: xxxxxxxxx5554, tovar zakúpený v predajni:  Dolná Mariková
J. Novák, číslo karty: xxxxxxxxx0082, tovar zakúpený v predajni:  Kolárovice
D. Basová, číslo karty: xxxxxxxxx1834, tovar zakúpený v predajni:  Považské Podhradie
M. Gáliková, číslo karty: xxxxxxxxx4953, tovar zakúpený v predajni:  Udiča
Š. Bukový, číslo karty: xxxxxxxxx0741, tovar zakúpený v predajni:  ZA, Jaseňová

A. Pisová, číslo karty: xxxxxxxxx2468, tovar zakúpený v predajni:  Kanianka
O. Frátriková, číslo karty: xxxxxxxxx3906, tovar zakúpený v predajni:  ZA, Rosinky
B. Chomjaková, číslo karty: xxxxxxxxx2049, tovar zakúpený v predajni:  PB, Novomeského
M. Halosová, číslo karty: xxxxxxxxx2936, tovar zakúpený v predajni:  Veľké Rovné
A. Maňková, číslo karty: xxxxxxxxx0221, tovar zakúpený v predajni:  MT, Mudroňova

Ž. Repanová, číslo karty: xxxxxxxxx1726, tovar zakúpený v predajni:  Kláštor pod Znievom
V. Mitasíková, číslo karty: xxxxxxxxx4310, tovar zakúpený v predajni: Prečín
E. Gazurová, číslo karty: xxxxxxxxx2649, tovar zakúpený v predajni:  PB, Rozkvet

M. Časnochová, číslo karty: xxxxxxxxx5198, tovar zakúpený v predajni:  ZA, Budatín

V. Vojteková, číslo karty: xxxxxxxxx3182, tovar zakúpený v predajni:  Terchová 
A. Neslušanová, číslo karty: xxxxxxxxx2226, tovar zakúpený v predajni: Klubina
J. Metlická, číslo karty: xxxxxxxxx0513, tovar zakúpený v predajni:  Milošová
F. Habrun, číslo karty: xxxxxxxxx4058, tovar zakúpený v predajni:  Konská
M. Ďurianová, číslo karty: xxxxxxxxx0692, tovar zakúpený v predajni: Stránske

75.- 79. cena - Kartón piva Zlatý Bažant ´73

80. cena - Jägermeister 0,7 l s dvoma pohármi

81. - 86. cena - Bošácka marhuľovica s pohármi

87.- 91. cena - Kufrík s mäsovými výrobkami Krásno Slovakia

92.- 94. cena - JP Chenet Rosé s dvoma pohármi

95. cena -  Metaxa 0,7 l s dvoma pohármi

96.- 100. cena -  Darčeková kazeta President

súťaž prebehla v termíne: 1.12.2020 do 17.01.2021
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