
 

VÝHERNÁ LISTINA 

Súťaž s Nestlé Slovensko s.r.o. so značkou ORION a JOJO 

Kolobežka Razor 

 E. Uherková, číslo karty: xxxxxxxxx9612, tovar zakúpený v predajni: Kolárovice 

J. Skadrová, číslo karty: xxxxxxxxx0153, tovar zakúpený v predajni: Šuja 

M. Sekerešová, číslo karty: xxxxxxxxx9669, tovar zakúpený v predajni: PD, Gorkého 

V. Šajtrochová, číslo karty: xxxxxxxxx6493, tovar zakúpený v predajni: RK, Podhora 

A. Hanusková, číslo karty: xxxxxxxxx1365, tovar zakúpený v predajni: Rajecké Teplice 

V. Beňová, číslo karty: xxxxxxxxx1016, tovar zakúpený v predajni: CA, Štefánikova 

Ž. Turčanová, číslo karty: xxxxxxxxx1625, tovar zakúpený v predajni: Trnové 

E. Hošo, číslo karty: xxxxxxxxx2297, tovar zakúpený v predajni: Horné Srnie 

K. Píšová, číslo karty: xxxxxxxxx3753, tovar zakúpený v predajni: Varín 

I. Krivá, číslo karty: xxxxxxxxx0194, tovar zakúpený v predajni: PD, Dukelská 
                                   

                  Darčeková poukážka v hodnote 100€ do Alza.sk 

P. Lehocký, číslo karty: xxxxxxxxx9024, tovar zakúpený v predajni: Dubnica, Centrum II 

A. Patkanová, číslo karty: xxxxxxxxx2207, tovar zakúpený v predajni: Skalité 

J. Rapant, číslo karty: xxxxxxxxx4518, tovar zakúpený v predajni: Bánovce nad Bebravou 

J. Janičíková, číslo karty: xxxxxxxxx5911, tovar zakúpený v predajni: PB, Rozkvet 

M. Hudáková, číslo karty: xxxxxxxxx9897, tovar zakúpený v predajni: Klobušice 

P. Adamík, číslo karty: xxxxxxxxx0688, tovar zakúpený v predajni: Kocurany 

M. Beláňová, číslo karty: xxxxxxxxx4455, tovar zakúpený v predajni: PD, Dlhá 

A. Hrnčiariková, číslo karty: xxxxxxxxx8601, tovar zakúpený v predajni: Nemšová 

T. Slámová, číslo karty: xxxxxxxxx4416, tovar zakúpený v predajni: Nová Dubnica 

M. Staňová, číslo karty: xxxxxxxxx1627, tovar zakúpený v predajni: Lednické Rovne 
 

Detský kufrík TRUNKI 

A. Šimková, číslo karty: xxxxxxxxx7306, tovar zakúpený v predajni: Il, Kpt. Nálepku 

M. Hulin, číslo karty: xxxxxxxxx8379, tovar zakúpený v predajni: Veľké Rovné 

M. Pálušová, číslo karty: xxxxxxxxx9143, tovar zakúpený v predajni: MT, Bajerg 

V. Mastná, číslo karty: xxxxxxxxx5286, tovar zakúpený v predajni: Nové Mesto nad Váhom 

M. Ondrašáková, číslo karty: xxxxxxxxx2173, tovar zakúpený v predajni: Trenčianske Teplice 

P. Kristiak, číslo karty: xxxxxxxxx7706, tovar zakúpený v predajni: CA, Štefánikova 

S. Bachoriková, číslo karty: xxxxxxxxx2968, tovar zakúpený v predajni: BY, Komenského 

S. Feriančíková, číslo karty: xxxxxxxxx0842, tovar zakúpený v predajni: Istebné 

A. Klumpárová, číslo karty: xxxxxxxxx1509, tovar zakúpený v predajni: Detva 

K. Buková, číslo karty: xxxxxxxxx9795, tovar zakúpený v predajni: Rakša 

Súťaž prebehla v termíne od 21.5. do 2. 6. 2021 

VÝHERCOM BLAHOŽELÁME 


