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  Velká vánoční soutěž v prodejnách COOP 
 
Podrobná pravidla: 

1. COOP Centrum družstvo, Na Poříčí 30, 110 00 Praha1, IČ 60194910 (dále jen „provozovatel“), 
pořádá v období 8.11.- 31.12. 2017 včetně spotřebitelskou soutěž pod názvem „Velká vánoční 
soutěž v prodejnách COOP“ (dále jen „akce“ nebo „soutěž“). Na základě objednávky 
provozovatele na realizaci soutěže akci organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. 
s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). Technickým správcem 
je firma Konzulta Brno a.s., info@sms-operator.cz, IČ: 25548085, Brno, Veveří 9, PSČ 602 00. 

2. Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, 
která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). 
Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami  v soutěži a zavazuje se je dodržovat. 
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci zúčastněných družstev, jakož i spolupracující agentury a 
technického správce. 

3. Podmínky soutěže 
Každý zákazník provozovatele, který nakoupí ve vybraných  prodejnách COOP (označených 
plakátem soutěže)  minimálně za 299,- Kč (dále pak kartička za každých 299,- Kč) , dostane u 
pokladny hrací kartu obsahující unikátní kód (zákazník si o kartu musí říci na pokladnách 
prodejny).  Tuto kartu soutěžící vyplní a zašle na adresu organizátora soutěže (Delex s.r.o., 
Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň) nebo zašle unikátní kód formou SMS na tel: 9007706 (ve 
tvoru: COOP mezera KÓD). Cena SMS je 6,- Kč (vč.DPH). Další možností je zaslat kód pomocí 
internetové aplikace na stránkách www.coopclub.cz/vanoce2017. Soutěžící v aplikaci zadává 
kód z hrací karty, telefonní číslo, PSČ bydliště a e-mailovou adresu. Tato možnost zaslání kódu 
je zdarma.  Z došlých kódů bude vybráno dne 22.11. 2017, 6.12. 2017, 13.12. 2017, a 3.1.2018 
celkem 464 výherců věcných cen. V případě zaslání hrací karty na adresu organizátora se 
soutěžící zařadí do hry, pokud řádně vyplní hrací karty vč. svého telefonního čísla. Obálka musí 
být označena heslem „Vánoce 2017“. Pokud nebude hrací karta řádně a úplně vyplněna, není 
možné účastníka zařadit do soutěže. Soutěž končí 31.12.2017 nebo rozebráním hracích karet na 
pokladnách prodejen. Zadat kódy pomocí webové aplikace nebo zaslání kódu prostřednictvím 
SMS je možné až do 3.1. 2018 (12:00 hod). Celkem bude vytištěno 1 404 000   hracích karet. Do 
soutěže lze zaslat libovolný počet kódů všemi třemi možnými způsoby (viz výše). Každý kód 
může být použit zároveň všemi třemi způsoby hlasování, ale každým z hlasovacích způsobů 
pouze jedenkrát. Soutěžící může vyhrát na 1 kód pouze jednu z cen. Řazení kódů do jednotlivých 
hracích období viz níže v bodě 4. 
 

4. Hrací týdny a výhry v soutěži 
Do soutěže budou zařazeny všechny kódy zaslané pomocí aplikace na 
www.coopclub.cz/vanoce2017, SMS a hracích karet doručené do konkrétního herního dne (viz 
text níže). 

 
Uzávěrky jednotlivých herních kol: 
22.11.2017  (zařazeny všechny kódy došlé od 8.11.2017. 00:01 hod do 22.11.2017. do 12:00 hod) 
6.12.2017 (..od 22.11.2017 od 12:01 do 6.12. 2017 do 12:00) 
13.12.2017 ( … od 6.12.2017 od  12:01 do 13.12.2017 12:00 hod) 
  3. 1.2017       ( zařazeny všechny kódy došlé od 13. 12. 2017  do  3.1.2018 12:00 hod.- platí u kódů  

zaslaných pomocí aplikace na www.coopclub.cz/vanoce2017 a SMS, kupóny, které 
budou zaslány poštou musí mít datum podání do 31.12.2017.) 



 2

 
V každém z těchto dnů bude vybráno 116 výherců. Celkem je do soutěže zařazeno 464 věcných cen. 
Pořadník cen je možné nalézt na www.coopclub.cz. V případě, že soutěžící vyhraje, bude mu obratem 
zaslána oznamující SMS s pokyny s žádostí o doručovací adresu pro zaslání výhry. Ceny budou zaslány 
poštou na adresu uvedenou v odpovědní SMS či zavezeny výhercům na místo určení po předchozí 
telefonické domluvě. Kde to povaha věci nedovoluje, bude s výhercem telefonicky dohodnuto předání 
ceny jiným způsobem. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani 
za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce. V takovém případě může výherce uplatnit svá práva u 
výrobce výhry prostřednictvím provozovatele. 
 

Hra o hlavní výhru – Do hry o hlavní výhru se zařadí ti soutěžící, kteří v termínu 8.11.2017 
00:01 hod. – 3.1. 2018 12:00 hod. zadají kód z hrací karty přes webový formulář na stránkách 
www.coopclub.cz/vanoce2017 či zašlou kód pomocí sms, nebo hrací kupón vloží do obálky a 
zašlou poštou  na adresu firmy Delex. Do hry o hlavní výhru je zařazen „Osobní automobil 
v hodnotě 200 000 Kč“.  Do soutěže o hlavní výhru budou zařazeny všechny došlé kódy, které 
splní podmínky, viz výše, a zároveň v přechozích hracích týdnech nevyhrály žádnou ze 464  cen 
v předchozích losovacích kolech. 

5. Soutěžící odeslání kódu pomocí aplikace na www.coopclub.cz nebo SMS nebo hrací karty dle 
těchto pravidel: 
a) Uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v 

platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, 
v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže 
a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této 
soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy 
bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na 
webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně 
na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým 
osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 
zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů 
bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, 
je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a 
ztrácí nárok na výhru. 

b) Uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust paragrafu 7 
zák.č. 480/2004 Sb., a to po dobu 12 měsíců po skončení této soutěže. Soutěžící si je vědom 
toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem 
přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese 
provozovatele, 

c) Uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže, v souladu s paragrafem 12 Občanského 
zákoníku, souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových 
záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízeních 
organizátorem nebo provozovatelem soutěže v souvislosti s předáváním cen soutěže, 
v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových 
stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků. 

 
6. Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo 

akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné. 
Úplná pravidla lze nalézt na internetové adrese www.coopclub.cz/vanoce2017 . Výherní listina 
se jmény výherců bude rovněž průběžně zveřejňována na internetové adrese 
www.coopclub.cz/vanoce2017, www.coop-tip.cz, www.coop-tuty.cz.  Za firmu COOP Centrum 
družstvo za soutěž zodpovídá paní Andrea Mouralová, andrea.mouralova@coop.cz. 

 
 



Seznam Vánočních cen Hlavní cena "Osobní automobil v hodnotě 200 000 Kč" ‐ losování ze všech došlých hracích karet dne 3.1.2018

č. 1. losování  22.11.2017 2.losování  6.12.2017 3.losování  13.12.2017 4.losování  3.1.2018

1 skůtr skůtr skůtr skůtr
2 elektro kolo Apache Haxk E7  25 000,‐ Kč motorová pila multifunkční kuchyňský robot poukaz na dovolenou dle vlastního výběru 20 000,‐ Kč
3 poukaz pro 2 osoby‐Templářské sklepy dvoudenní pobyt Ranč Kostelany 2 lístky na Trnkobraní 2018 pákový kávovar
4 roční pitný režim od f Coca‐Cola tablet mixér na smoothie pákový kávovar
5 roční pitný režim od f Coca‐Cola tablet mixér na smoothie pákový kávovar
6 roční pitný režim od f Coca‐Cola Malitrade‐papírová hygiena na rok zdarma mixér na smoothie pitný režim na rok zdarma Maspex
7 Moracell‐papírová hygiena na rok zdarma Malitrade‐papírová hygiena na rok zdarma mixér na smoothie pitný režim na rok zdarma Maspex
8 Moracell‐papírová hygiena na rok zdarma Malitrade‐papírová hygiena na rok zdarma mixér na smoothie pitný režim na rok zdarma Maspex
9 Moracell‐papírová hygiena na rok zdarma toaster žehlička rýžovar
10 mobilní telefon toaster žehlička rýžovar
11 mobilní telefon toaster žehlička rýžovar
12 Tylžský sýr dárkový koš výrobků Druid žehlička rýžovar
13 Tylžský sýr dárkový koš výrobků Druid žehlička rýžovar
14 Tylžský sýr dárkový koš výrobků Druid SHP Bohemia ‐ hygiena na rok zdarma grill
15 Tylžský sýr dárkový koš výrobků Druid SHP Bohemia ‐ hygiena na rok zdarma grill
16 Tylžský sýr dárkový koš výrobků Druid SHP Bohemia ‐ hygiena na rok zdarma grill
17 dárkový koš výrobků Linea Nivnice dárkový koš výrobků Druid SHP Bohemia ‐ hygiena na rok zdarma Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
18 dárkový koš výrobků Linea Nivnice dárkový koš výrobků Druid SHP Bohemia ‐ hygiena na rok zdarma Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
19 dárkový koš výrobků Linea Nivnice dárkový koš výrobků Druid Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
20 dárkový koš výrobků Linea Nivnice dárkový koš výrobků Druid Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
21 dárkový koš výrobků Linea Nivnice dárkový koš výrobků Druid Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
22 dárkový koš výrobků Linea Nivnice balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
23 dárkový koš výrobků Linea Nivnice balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
24 dárkový koš výrobků Linea Nivnice balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
25 dárkový koš výrobků Linea Nivnice balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
26 dárkový koš výrobků Linea Nivnice balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Váhala ‐ Šunka Mondolína vejv.jakost
27 whiskas granule 3,8 kg balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem sada nádobí
28 whiskas granule 3,8 kg balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
29 whiskas granule 3,8 kg balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
30 whiskas granule 3,8 kg balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
31 whiskas granule 3,8 kg balíček s výrobky f Efko Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
32 whiskas granule 3,8 kg Stará myslivecká Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
33 whiskas granule 3,8 kg Stará myslivecká Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
34 whiskas granule 3,8 kg Stará myslivecká Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
35 whiskas granule 3,8 kg Stará myslivecká Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
36 whiskas granule 3,8 kg Stará myslivecká Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
37 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
38 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Staropramen ‐ soudek s pivem Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
39 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
40 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
41 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
42 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Zámecké vinařství Bzenec ‐ karton s vínem
43 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
44 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
45 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
46 dárkový balíček Herbavera Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
47 vysoušeč vlhkosti Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
48 vysoušeč vlhkosti Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
49 vysoušeč vlhkosti Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
50 vysoušeč vlhkosti Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
51 vysoušeč vlhkosti Stará myslivecká Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
52 vysoušeč vlhkosti Ponožky pro celou rodinu Teekanne ‐ kazeta čajů Vinium ‐ dárkové balení Vinium Exclusive
53 vysoušeč vlhkosti Ponožky pro celou rodinu Teekanne ‐ kazeta čajů dárkový balíček čajů Jemča
54 vysoušeč vlhkosti Ponožky pro celou rodinu Bel sýry ‐ sýr Lerdammer dárkový balíček čajů Jemča
55 vysoušeč vlhkosti Ponožky pro celou rodinu Bel sýry ‐ sýr Lerdammer dárkový balíček čajů Jemča
56 vysoušeč vlhkosti Ponožky pro celou rodinu Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
57 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
58 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
59 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
60 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
61 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
62 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
63 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
64 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
65 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Bonduelle ‐ 2x karton sterilované zaleniny dárkový balíček čajů Jemča
66 Heineken ‐ soudek piva Velký pytel granulí pro psy Budějovický Budvar ‐ soudek piva dárkový balíček čajů Jemča
67 Heineken ‐ soudek piva Xmas Old Spice Whitewater Budějovický Budvar ‐ soudek piva dárkový balíček čajů Jemča
68 Heineken ‐ soudek piva Xmas Old Spice Whitewater Budějovický Budvar ‐ soudek piva dárkový balíček čajů Jemča
69 Heineken ‐ soudek piva Xmas Old Spice Whitewater Budějovický Budvar ‐ soudek piva dárkový balíček čajů Jemča
70 Heineken ‐ soudek piva Xmas Old Spice Whitewater Budějovický Budvar ‐ soudek piva dárkový balíček čajů Jemča
71 Heineken ‐ soudek piva Xmas Old Spice Whitewater Budějovický Budvar ‐ soudek piva dárkový balíček čajů Jemča

72 Heineken ‐ soudek piva Xmas Gillette Cool Wave Gel AP+ gel Budějovický Budvar ‐ soudek piva dárkový balíček čajů Jemča
73 Heineken ‐ soudek piva Xmas Gillette Cool Wave Gel AP+ gel Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
74 Heineken ‐ soudek piva Xmas Gillette Cool Wave Gel AP+ gel Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
75 Heineken ‐ soudek piva Xmas Gillette Cool Wave Gel AP+ gel Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
76 Heineken ‐ soudek piva Xmas Gillette Cool Wave Gel AP+ gel Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
77 karton výrobků Haribo Ariel gel Touch of Lenor Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
78 karton výrobků Haribo Ariel gel Touch of Lenor Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
79 karton výrobků Haribo Ariel gel Touch of Lenor Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
80 karton výrobků Haribo Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Budějovický Budvar ‐ soudek piva Hero ‐ dárkový balíček
81 karton výrobků Haribo Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Hero ‐ dárkový balíček
82 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Hero ‐ dárkový balíček
83 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
84 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
85 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
86 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
87 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
88 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
89 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
90 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
91 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
92 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
93 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
94 dárkový balíček Dr. Oetker Nestle ‐ dárkový taška s cereáliemi Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
95 dárkový balíček Dr. Oetker dárkový balíček s výrobky Fammilky Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
96 dárkový balíček Dr. Oetker dárkový balíček s výrobky Fammilky Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
97 dárkový balíček Dr. Oetker dárkový balíček s výrobky Fammilky Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
98 dárkový balíček Dr. Oetker dárkový balíček s výrobky Fammilky Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
99 dárkový balíček Dr. Oetker dárkový balíček s výrobky Fammilky Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
100 dárkový balíček Dr. Oetker dárkový balíček s výrobky Fammilky Stock ‐ taška s výrobky Europasta ‐ dárkové balení těstovin
101 dárkový balíček Dr. Oetker dárkový balíček s výrobky Fammilky Balíček Bonavita Europasta ‐ dárkové balení těstovin
102 dárkový balíček s výrobky Fammilky dárkový balíček s výrobky Fammilky Balíček Bonavita Europasta ‐ dárkové balení těstovin
103 dárkový balíček s výrobky Fammilky dárkový balíček s výrobky Fammilky Balíček Bonavita Balíček Bonavita
104 dárkový balíček s výrobky Fammilky dárkový balíček s výrobky Fammilky Balíček Bonavita Balíček Bonavita
105 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
106 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
107 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
108 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
109 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
110 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
111 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
112 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
113 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
114 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
115 Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita Balíček Bonavita
116 Odšťavňovač Hyunday Gril Eta Kávovar Eta Sušička potravin Eta
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