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ALKO OY

Sales in March-April 2019  

21.5.2019

• For the sake of comparability, sales 
in March-April has been combined.

4

Sales in litres 
(million litres)

Change prev. 
year (litres)

 Change 
prev. y. (%)

Vodkas and spirits 2,17 -0,08 -3,4 %
Other spirits 1,20 -0,04 -3,3 %
Spirits 3,37 -0,12 -3,4 %
Fortified wines 0,33 -0,02 -5,6 %
Red wines 3,75 -0,31 -7,5 %
White wines 3,52 -0,01 -0,3 %
Sparkling wines 1,04 -0,02 -1,7 %
Rose wines 0,19 0,04 28,5 %
Other wines 0,16 -0,02 -12,1 %
Wines 8,98 -0,34 -3,6 %
Beer 0,89 -0,11 -10,8 %
Long drink 0,42 -0,08 -15,4 %
Cider 0,08 -0,01 -9,7 %
Brewery products 1,39 -0,19 -12,2 %
Non-alcoholic beverages 0,08 0,00 5,4 %
Total 13,82 -0,64 -4,4 %



ALKO OY

Sales in January-April 2019

21.5.20195

Sales in litres 
(million litres)

Change prev. 
year (litres)

 Change 
prev. y. (%)

Vodkas and spirits 4,1 -0,1 -2,8 %
Other spirits 2,2 0,0 -1,8 %
Spirits 6,29 -0,16 -2,5 %
Fortified wines 0,6 0,0 -4,8 %
Red wines 6,7 -0,5 -6,3 %
White wines 6,0 0,0 -0,4 %
Sparkling wines 1,5 0,0 -1,1 %
Rose wines 0,3 0,1 30,6 %
Other wines 0,3 0,0 -10,3 %
Wines 15,51 -0,49 -3,1 %
Beer 1,6 -0,2 -11,2 %
Long drink 0,7 -0,2 -17,6 %
Cider 0,1 0,0 -9,3 %
Brewery products 2,46 -0,37 -13,1 %
Non-alcoholic beverages 0,1 0,0 10,5 %
Total 24,4 -1,0 -4,0 %
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ALKO OY

Changes in Listing instructions 4 June 2019

Planning of selection 
Purchase plan
• The timetable for publishing the Purchase plans of the limited editions in years 2019-2020 updated.
• Added: Alko is renewing its purchase plan process for year 2020. The timetable is indicative.
Feedback from the hearing: A request to specify the timetable for publishing the Purchase plans so that the publishing day in June 2019 should 

be as accurate as possible. It is difficult to get information and samples from producers in July-August. 

Specialties
• Added: More information on smaller specialties and instructions for offering are published on Alko’s webpages at alko.fi/forsuppliers. The 

purchase method of traditional Bordeaux ’en primeurs’ is a part of the smaller specialties.

Feedback from the hearing : The information is difficult to find on webpages. 

Product searches and offering procedure 
Participation in product searches Giving price information on the offer
• Text is specified: The purchase price for a multi-pack should be in line with a single bottle or a can.

Trading conditions
Changes to listed products Changes to price and to mode of delivery 
• Price list periods updated.
• Added: When informing a price for a multi-pack notice that a price for a single bottle or a can need to be changed in line with the multi-

pack. Alko has a right to order the cheapest variant. 

Feedback from the hearing to the pricing of multi-pack: What does it mean to be “in line”? How does this differ from previous practice, that a price 
of a multi-pack needs to be same as the multiplicative of singles? Or is now allowed to give a [moderate] discount to multi-packs?
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ALKO OY

Changes in Listing instructions 4 June 2019

Trading conditions
Changes to listed products

Providing samples – the change planned in the hearing was not implemented.

Feedback from the hearing : Isn’t it enough that a mock-up has to contain all required package markings that are specified in 
the search criteria? Does a tank sample need to contain the same package markings as well?

Changes in products / Maintaining product information and product changes

• Text is specified: Essential characters that cannot be changed during a product’s life cycle are the product’s segment 
(excluding wine taste style and price) and maturing definitions (for example age statement in whiskies, “VSOP” in 
cognacs and “Crianza” in wines). As an exception, when product segments are changed in assortment management, Alko 
allows changes for products between segments for a limited time period. Changes can be made in accordance with the 
previous segmentation (for example changes in packaging type when different packages are separated in the new 
segmentation). The described product changes are allowed for two price list periods from the inception of the new segments.

• Added: If a plastic bottle or a can is changed from a non-recyclable product to a product which is part of the recycling 
system, the change request need to be done always with the offer form.  

Feedback from the hearing : A need for an example for the changed specification in changes in products. 
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ALKO OY

Example: Allowed changes for products between 
segments for a limited time period

21.5.20199

Before February 2019 After February 2019

PET 1l
9,99
Crisp & Fruity

Carton package 1l
9,99
Crisp & Fruity

PET 1l
9,99
Crisp & Fruity

Carton package 1l
9,99
Crisp & Fruity

Crisp & Fruity
9 – 9,99 €

Crisp & Fruity
9 – 9,99 €

White wine
Carton package >0.5l

Changes 
allowed

Changes 
are not 
allowed

(Updated 
Listing 

instructions
 allowed 

for a limited 
time period, 

until 
beginning of 

October)



ALKO OY

Changes in Listing instructions 4 June 2019

Annex 9 – Dolly pallets
• Added: In those parts where the instructions are divergent between dolly pallets and minidollies, it is 

mentioned separately.
All-year products in the dolly pallets
• Text is specified: Product sales are reviewed two (2) times a year according to the below timetable.
• Text is specified: The required quantity for a product to be supplied on a dolly pallet is 200,000 sales units 

during a running 12-month period and for bag-in-boxes 200,000 litres during a running 12-month period.
These figures exclude sales of Alko Online shop.

• Added: The supplier has a right to supply a product on a minidolly all-year if the sales without taxes is over 
600,000 euros and over 50,000 sales units during a running 12-month period (excluding Alko Online 
shop sales). The turnover-based requirement does not apply to bag-in-boxes.

Feedback from the hearing: The turnover limit feels too high. Wines in Alsace bottles cannot be offer for a mini 
dolly pallet. 
• A sentence is removed: Products supplied on a dolly pallet, which have fallen short of the requirement, 

cannot be re-offered on a dolly pallet until at least one (1) year has elapsed from the termination of the 
previous sale.

• The dolly pallet calendar for all-year products has been updated.
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ALKO OY

Changes in Listing instructions 4 June 2019

Annex 9 – Dolly pallets
Seasonal dolly pallets for the main products in the general selection
• The change planned in the hearing was not implemented: When offering a seasonal dolly pallet for a main product in the general selection, 

the supplier can choose a dolly pallet of a minidolly as a delivery variant. It is not possible to offer both for a same product. 

Feedback from the hearing: Both variants are needed because the Alko shops are diverse and different sizes. If you have to choose, the products 
are going to be only in the minidolly pallets and this will cause challenges in the availability of minidolly pallets. 

• Added turnover limit: Sparkling wine, red wine, white wine and rosé wine can be seasonally in supplier-packed dolly pallets when the 
product has sold more than 200,000 euros without taxes during a running 12-month period in the last all-year review (excluding sales from 
Alko Online shop).

• Added bottle size: Sparkling wines bottle size 0.75 l; red, white and rosé wines bottle size 0.75 l – 1.00 l.
• The seasonal dolly pallet calendar for the main products in the general selection has been updated:

• Red wine for the last four (4) weeks before Easter 
• Sparkling wines, white wines and rosé wines for summer season (weeks 14-30)
• Red and white wines for Christmas season (weeks 45-51)
• Sparkling wines for Christmas season (weeks 45-52).

Feedback from the hearing: The turnover limit is too high. White wines should be possible to offer to seasonal dolly pallets also in the summer 
season. 

Feedback from the hearing:  The turnover limit of seasonal dolly pallets is for the main products in the general selection. Why products selected 
for a seasonal product can be offered automatically in seasonal dolly pallets without any sales history?
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ALKO OY

Dolly pallets for the season – estimated impact on 
Christmas

• For Christmas 2018 483 dolly variants of 342 
different wines were offered in the general selection 
(excluding all-year dolly pallets and seasonal 
mulled wine dolly pallets).

• When a new turnover limit 200.000 € will take 
effect, the estimation for the amount of seasonal 
dolly pallets is 250-300 variant of approx. 200 
different products for Christmas 2019 (excluding all-
year dolly pallets and seasonal mulled wine dolly 
pallets).

• The aim is to get seasonal dolly pallets to the price 
points of 12-20 €. Most of the products that meet 
the criteria are between these price points. 
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ALKO OY

Alteration to procedures – price changes to sale-
to-order products
Current listing instructions -document states the following: Price of a new product purchased 
from a tender cannot be changed for the first two price list periods after the product’s listing 
date.
• Despite the statement, after this rule has become effective (6/2018) Alko’s price change process has not been able to 

pick up sale-to-order products to change lists. Thus, sale-to-order products, which have been in Alko’s selection for less 
than two price list periods have not been included in the checklists sent to suppliers before each price list period change.

• This procedure has deviated from the statement in the listing instructions. The root cause is the fact, that all needed 
system restrictions have not been taken into account when planning this rule. In addition, this statement has been 
contradictory with the statement written to Alko’s price calculator page, where the “purchased from a tender” -addition 
has been missing.

• The working procedure has been equal and impartial to all suppliers.

• Because of the alcohol tax increase in the beginning of 2019, all products were allowed to change prices freely in 
January 2019.

≥ If a supplier has notified a new purchase price for a sale-to-order product for June 2019, which has not been included in 
the price checklists sent to the supplier, the supplier can re-send these prices to Alko on Friday 24 May 2019 the latest to 
prices@alko.fi. The same applies to products, for which Alko’s coordinators have declined the possibility to change the 
price. The notified price is change for the next price list period starting on 4 June 2019.

≥ Alko targets to carry out all necessary changes to the pricing systems before the next price list period change, allowing 
all sale-to-order products to be included in the checklists. Further information will be published by end of June.
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ALKO OY

The best service in Finland – once again!

21.5.2019

• Systematic work is behind Alko’s overall rate 
development. During years 2016-2017 numerous 
major changes were made to Alkos services, 
which influenced the service and caused uneven 
service quality. 

• In last two years the goals and tools for service 
have been simplified. The strategic promise for 
the world class service made this even stronger. 
Experience of personnel has gotten better at the 
same time. Renewal of shop network and suitable 
customer-oriented selection together have made 
the service image for Alko more clear than ever.

• Particularly gratifying is an excellent score in 
usually critical Helsinki metropolitan area (8.73).

Alko is the first in the service 
sector with the highest level of 
history 8.63 (last result 8.57).

The second Yliopiston apteekki 
improved also with the score of 

8.54 (last result 8.45).

A major challenger is on the third 
position, Musti&Mirri, with the 
score of 8.51 (last result 8.33).

All companies and organizations in the survey, only the library is better than Alko. The library’s score is 8.77. The service image of the grocery 
stores have stayed the same. The best of grocery stores is Prisma with the average score of 8.19.

In the national customer service survey customers are evaluating the level of service they have received.

Alko’s overall rate development in 2011-2019
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ALKO OY

Selection satisfaction on the highest level of all time

21.5.201916

• Also non-alcoholic beverages are now on 8 level!
• By customer types levels are high and close to each other – increased apart from social pleasure-

seekers
• There is always things to develop – the goal is to approach 9.00!



ALKO OY

Responsibility is important for 93 % of Alko’s customers

21.5.2019

• Responsibility is already a relevant 
factor for 61 % of customers.

• Importance of ethical trade is increasing 
and the Fair trade is startgin to be as 
important a factor as organic.

• Environmentally responsible packaging 
is important and its importance is 
increasing. 

17



ALKO OY21.5.201918

“Double Diamond+”
2016-

?

New model
2020 

Renewal of Purchase plan process: Vision and schedule

• Purchasing plan periods 
in accordance with 
selection type’s roles

• Consideres strategic and 
product group 
management focus areas

• Perspective is the whole 
selection

• On-going observation of 
customer satisfaction and 
wishes

• Agile fast reaction 
additional tenders

VISION:
More agile reaction for 
budding phenomena 
and trends. Making the 
planning easier for 
suppliers and Alko. 
Taking notice to 
characteristics of 
product groups and 
involving the 
customers. 

13 FEB 2019
Supplier Event
workshop

28 MAR 2019
Supplier  
workshop

FURTHER 
DEVELOPMENT

OCT 19-
JAN 20
Updated Listing 
instructions

FEB 20
The first tenders 
in the new 
Purchase plan

The main points of the supplier workshop 28 March 2019:
• The new model was seen a good development. It will make the entirety 

more clear. From supplier’s point of view model has long enough 
reaction times.

• Discussion of schedule: Overall schedule of 3 times per year got some 
worries (e.g. holidays in Finland and Europe) and enough time for 
logistics, especially from overseas.

• A wish for deeper information of customer need and perspective.
 The overall schedule has been evaluated carefully and there should be enough time for 
delivering samples. Process for evaluating, including timing, communicating, will be done 
properly. The information on customer needs will get deeper by publishing trends, using 
customer types in the tenders and diversifying additional value criteria. 



ALKO OY21.5.2019

Non-alcoholic 
beveragesLow 

alcoholic

Small 
bottle sizes Vegan 

Light 
bottlesOrganic 

Ethical/Fair 
trade

Ingredients 
and energy 

content
Traceability

White wines

Freshness

Rosé wines

Sparkling 
wines

Gin

Special beers

Whiskies

Small 
producer’s 
products

Rising wine 
countries

Classical 
styles

Genuine 
materials

Atmospherics

Stories and 
additional 

information

Natural 
wines

Regular trend information along with the new 
purchase plan model
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HEALT AND 
WELLBEEING

RESPONSIBILITY 
AND TRANSPARENCY

HOBBIES AND 
CELEBRATING 
EVERY DAY LIFE

AUTHENSITY
AND CRAFT



ALKO OY

More customer-oriented new products (1/2)

Coverage levels for new products are more diversified from on the Purchase plan of H1 2020 
(published on week 22).

• The names of the main coverage levels will stay the same (6 levels, e.g. Wide +) but there will be changes 
in shop coverages.

• The change makes possible to make more wide coverage tenders (50 %) in total but also versatile 
options for main coverage levels of new products’ shop coverage.

• Product Manager decides still detailed coverage level when the listing date of the product has decided 
(purchase decision) based on the customer need and the purchased product. 

• The tool for estimating sales has been developed. As a result, launches are even better targeted to 
customer needs, minimized cannibalization, and more specific sales estimates.

• The new coverage levels are introduced in the next Purchase plan (PDF).

• For example:

21.5.201920

perus norm plus
XS 1 1
S 1 1
M 1 1
L 1 1
XL 0 1
XXL 1

perus norm plus
XS 0 0 1
S 0 1 1
M 1 1 1
L 1 1 1
XL 1 1
XXL 1 1perus norm plus

XS 0 0
S 0 0
M 0 0 1
L 1 1
XL 0 1 1
XXL 1 1

perus norm plus
XS
S
M 1 1
L 1 1
XL 1
XXL 1

perus norm plus
XS
S
M
L 1
XL 0 1
XXL 1

perus norm plus
XS 0 0
S 0 0 0
M
L
XL
XXL 1


Peittotasot nykytila

				Peittotaso		Määrä																				Arvio valikoimaprofiileista

				wide plus		25														12		13						perus		norm		plus								perus		norm		plus																				perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0																				XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		1		1								S		0		0		0																		S		12		12		0						S		0		0		0

																										M		1		1								M		1		1		1																		M		12		12		0						M		13		13		13

																										L		1		1								L		1		1		1																		L		12		12		0						L		13		13		13

																										XL		0		1				66%				XL		0		1		1		82%																XL		0		12		0						XL		0		13		13

																										XXL				1				257				XXL				1		1		233																XXL		0		12		0						XXL		0		13		13



				wide		27														13		14						perus		norm		plus								perus		norm		plus																				perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0		0																		XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		1		1																		S		0		0		0						S		0		14		14

																										M		0		1		1						M		0		1		1																		M		0		13		13						M		0		14		14

																										L		1		1		1						L		0		1		1																		L		13		13		13						L		0		14		14

																										XL		0		1		1		75%				XL		0		1		1		79%																XL		0		13		13						XL		0		14		14

																										XXL				1		1		191				XXL				1		1		220																XXL		0		13		13						XXL		0		14		14



				mainstream		58														29		29						perus		norm		plus								perus		norm		plus																				perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0																				XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0																				S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0		0																		M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		1		1		1						L		0		1		1																		L		29		29		29						L		0		29		29

																										XL		0		1		1		63%				XL		0		1		1		61%																XL		0		29		29						XL		0		29		29

																										XXL				1		1		147				XXL				1		1		139																XXL		0		29		29						XXL		0		29		29



				premium		104														35		34						perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0		1						S		0		0								S		0		0		0						S		0		0		34						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0		1						M		0		0								M		0		0		0						M		0		0		34						M		0		0		0

																										L		0		0		1						L		0		0		1						L		0		0								L		0		0		35						L		0		0		34						L		0		0		0

																										XL		0		1		1		36%				XL		0		0		1		28%				XL		0		1		1		30%				XL		0		35		35						XL		0		0		34						XL		0		34		34

																										XXL				1		1		72				XXL				0		1		63				XXL				1		1		58				XXL		0		35		35						XXL		0		0		34						XXL		0		34		34



				super premium		18														9		9						perus		norm		plus								perus		norm		plus																				perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0																				XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0																				S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0																				M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		0		0								L		0		0																				L		0		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		0		1		19%				XL		0		0				11%																XL		0		0		9						XL		0		0		0

																										XXL				1		1		33				XXL				0		1		19																XXL		0		9		9						XXL		0		0		9



				palvelu		60														0		0						perus		norm		plus								perus		norm		plus																				perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0																				XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0																				S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0																				M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		0		0								L		0		0																				L		0		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		1		0		15%				XL		0		0		1		15%																XL		0		0		0						XL		0		0		0

																										XXL				1		0		32				XXL				0		1		26																XXL		0		0		0						XXL		0		0		0



						perus		norm		plus

				XS

				S																																																												perus		norm		plus

				M																																																										XS		0		0		0								XS		XS		XS								Perus		normaali		plus

				L																																																										S		12		26		48								S		S		S								Perus		normaali		plus

				XL				0		1		15%																																																		M		25		52		74								M		M		M								Perus		normaali		plus

				XXL				0		1		26																																																		L		67		110		167								L		L		L								Perus		normaali		plus

																																																														XL		0		179		210								XL		XL		XL								Perus		normaali		plus

						Perus		Normaali		Plus																																																				XXL		0		188		219								XXL		XXL		XXL								Perus		normaali		plus

				XS		12		10		2

				S		50		30		7

				M		42		28		16

				L		8		67		14

				XL				25		7

				XXL				7		19



						Perus		Normaali		Plus

				XS		0.6 %		0.9 %		0.4 %

				S		5.8 %		4.4 %		1.2 %

				M		7.2 %		6.4 %		5.6 %

				L		2.2 %		25.0 %		6.2 %

				XL				11.0 %		4.0 %

				XXL				3.9 %		11.0 %

																§

						Perus		Normaali		Plus

				XS		3599035.771		5118332.215		2413479.364																																																						perus		norm		plus

				S		32633837.53		24759791.64		6891427.116																																																				XS		0.0 €		0		0

				M		40605544.16		36312975.27		31407199.65																																																				S		391606050.370799		643754582.676399		330788501.5632

				L		12431892.78		141375331.6		34891849.02																																																				M		1015138603.98		1888274714.2428		2324132774.433

				XL				62227654.91		22352027.68																																																				L		832936816.1662		15551286474.152		5826938786.0227

				XXL				21947825.6		61916394.37																																																				XL		0		11138750228.9258		4693925812.212

																																																														XXL		0		4126191213.0068		13559690366.2635

				jokerit		24286898.67

																																																												62,323,414,924 €

				Nyky

						Perus		Normaali		Plus

				XS		12		10		2		24

				S		50		30		7		87

				M		42		28		16		86

				L		8		67		14		89

				XL				25		7		32

				XXL				7		19		26

						112		167		65		344

				Projektio 2022

						Perus		Normaali		Plus

				XS		31		22		2		55

				S		46		26		9		81

				M		29		49		18		96

				L		6		40		12		58

				XL				24		8		32

				XXL				6		16		22

						112		167		65		344

				Muutos

						Perus		Normaali		Plus

				XS		19		12		0		31

				S		-4		-4		2		-6

				M		-13		21		2		10

				L		-2		-27		-2		-31

				XL		0		-1		1		0

				XXL		0		-1		-3		-4

						0		0		0		0





Kohdennus nykytila

								Alaraja		Yläraja				Kohdennus %		Kohdennus		Uutuudet		Erikoiserät		Kausi-tuotteet		Alkoholit-tomat				Pakolliset kerroin		Erikoiserät kerroin		Pakollisten hännät		Erikoiserien hännät				Valinnaiset max				Yhteensä		Ylitys				Kohdennus		Hännät		Valinnaiset

		Lähi		Perus		XS		350		599				85%		298		0		0		0		5				12%				36		0				261				599		0				51%		6%		44%

		Lähi		Perus		S		600		919				82%		492		12		0		0		20				10%				49		0				346				919		0				57%		5%		38%

		Lähi		Perus		M		920		1299				82%		754		25		0		0		20				8%				60		0				439				1299		0				62%		5%		34%

		Lähi		Perus		L		1300		1669				82%		1066		67		0		0		40				6%				64		0				432				1669		0				70%		4%		26%



		Lähi		Normaali		XS		350		599				85%		298		0		0		0		5				12%				36		0				261				599		0				51%		6%		44%

		Lähi		Normaali		S		600		919				82%		492		26		0		0		20				10%				49		0				332				919		0				59%		5%		36%

		Lähi		Normaali		M		920		1299				82%		754		52		0		0		20				8%				60		0				412				1299		0				64%		5%		32%

		Lähi		Normaali		L		1300		1669				82%		1066		110		0		0		40				6%				64		0				389				1669		0				73%		4%		23%

		Lähi		Normaali		XL		1670		1999				82%		1369		179		0		0		40				5%				68		0				342				1999		0				79%		3%		17%



		Erik / Huippu		Normaali		L		1300		1669				82%		1066		110		50		0		40				6%				64						339				1669		0				76%		4%		20%

		Erik / Huippu		Normaali		XL		1670		1999				82%		1369		179		80		0		40				5%				68						262				1999		0				83%		3%		13%

		Erik / Huippu		Normaali		XXL		2000		2300				82%		1640		188		100		0		40				5%				82						250				2300		0				86%		4%		11%

																																												0

		Lähi		Plus		XS		350		599				85%		298		0		0		0		5				12%				36		0				261				599		0				51%		6%		44%

		Lähi		Plus		S		600		919				75%		450		48		0		0		20				10%				45		0				356				919		0				56%		5%		39%

		Lähi		Plus		M		920		1299				73%		672		74		0		0		20				8%				54		0				480				1299		0				59%		4%		37%

		Lähi		Plus		L		1300		1669				73%		949		167		0		0		40				6%				57		0				456				1669		0				69%		3%		27%

		Lähi		Plus		XL		1670		1999				73%		1219		210		0		0		40				5%				61		0				469				1999		0				73%		3%		23%



		Erik / Huippu		Plus		M		920		1299				73%		672		74		50		0		20				8%				54						430				1299		0				63%		4%		33%

		Erik / Huippu		Plus		L		1300		1669				73%		949		167		80		0		40				6%				57						376				1669		0				74%		3%		23%

		Erik / Huippu		Plus		XL		1670		1999				73%		1219		210		100		0		40				5%				61						369				1999		0				78%		3%		18%

		Erik / Huippu		Plus		XXL		2000		2300				73%		1460		219		100		0		40				5%				73						408				2300		0				79%		3%		18%







Peittotasot väliaika

				Peittotaso		Määrä										1		2		3		4				Arvio valikoimaprofiileista

				wide plus		25										12		13										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		1		1								S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		12		12		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		1		1								M		1		1		1						M												M												M		12		12		0						M		13		13		13						M		0		0		0

																										L		1		1								L		1		1		1						L												L												L		12		12		0						L		13		13		13						L		0		0		0

																										XL		0		1				66%				XL		0		1		1		82%				XL								0%				XL								0%				XL		0		12		0						XL		0		13		13						XL		0		0		0

																										XXL				1				257				XXL				1		1		233				XXL								0				XXL								0				XXL		0		12		0						XXL		0		13		13						XXL		0		0		0



				wide		27										13		14										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		1		1						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		14		14						S		0		0		0

																										M		0		1		1						M		0		1		1						M												M												M		0		13		13						M		0		14		14						M		0		0		0

																										L		1		1		1						L		0		1		1						L												L												L		13		13		13						L		0		14		14						L		0		0		0

																										XL		0		1		1		75%				XL		0		1		1		79%				XL								0%				XL								0%				XL		0		13		13						XL		0		14		14						XL		0		0		0

																										XXL				1		1		191				XXL				1		1		220				XXL								0				XXL								0				XXL		0		13		13						XXL		0		14		14						XXL		0		0		0



				mainstream		58										29		29										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0								S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0		0						M												M												M		0		0		0						M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		1		1		1						L		0		1		1						L												L												L		29		29		29						L		0		29		29						L		0		0		0

																										XL		0		1		1		63%				XL		0		1		1		61%				XL								0%				XL								0%				XL		0		29		29						XL		0		29		29						XL		0		0		0

																										XXL				1		1		147				XXL				1		1		139				XXL								0				XXL								0				XXL		0		29		29						XXL		0		29		29						XXL		0		0		0



				premium		104										35		34		34								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0		1						S		0		0								S		0		0								S		0		0		0						S		0		0		34						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0		1						M		0		0								M		0		0								M		0		0		0						M		0		0		34						M		0		0		0

																										L		0		0		1						L		0		0		1						L		0		0								L		0		0								L		0		0		35						L		0		0		34						L		0		0		0

																										XL		0		1		1		36%				XL		0		0		1		28%				XL		0		1		1		30%				XL		0		0		0		0%				XL		0		35		35						XL		0		0		34						XL		0		34		34

																										XXL				1		1		72				XXL				0		1		63				XXL				1		1		58				XXL				0		0		0				XXL		0		35		35						XXL		0		0		34						XXL		0		34		34



				super premium		18										9		9										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0								S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0								M												M												M		0		0		0						M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		0		0								L		0		0								L												L												L		0		0		0						L		0		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		0		1		19%				XL		0		0				11%				XL								0%				XL								0%				XL		0		0		9						XL		0		0		0						XL		0		0		0

																										XXL				1		1		33				XXL				0		1		19				XXL								0				XXL								0				XXL		0		9		9						XXL		0		0		9						XXL		0		0		0



				palvelu		60										30		30										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0								S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0								M												M												M		0		0		0						M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		0		0								L		0		0								L												L												L		0		0		0						L		0		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		1		0		15%				XL		0		0		1		15%				XL								0%				XL								0%				XL		0		30		0						XL		0		0		30						XL		0		0		0

																										XXL				1		0		32				XXL				0		1		26				XXL								0				XXL								0				XXL		0		30		0						XXL		0		0		30						XXL		0		0		0



				kausi		100																						perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		1		1		1						XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0		0						S		1		1		1						S		0		0								S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0		0						M		1		1		1						M		1		1		1						M		0		0								M		0		0		0						M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		1		1		1						L		1		1		1						L		1		1		1						L		0		0								L		0		0		0						L		0		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		1		1		63%				XL		0		1		1		82%				XL		0		1		1		96%				XL		0		0		0		0%				XL		0		0		0						XL		0		0		0						XL		0		0		0

																										XXL				1		1		147				XXL				1		1		233				XXL				1		1		344				XXL				0		0		0				XXL		0		0		0						XXL		0		0		0						XXL		0		0		0



						perus		norm		plus

				XS

				S																																																																Uutuudet								perus		norm		plus

				M																																																																						XS		0		0		0								XS		XS		XS								Perus		normaali		plus

				L																																																																						S		12		26		48								S		S		S								Perus		normaali		plus

				XL				0		1		15%																																																														M		25		52		74								M		M		M								Perus		normaali		plus

				XXL				0		1		26																																																														L		67		110		167								L		L		L								Perus		normaali		plus

																																																																										XL		0		209		240								XL		XL		XL								Perus		normaali		plus

						Perus		Normaali		Plus																																																																XXL		0		218		249								XXL		XXL		XXL								Perus		normaali		plus

				XS		12		10		2

				S		50		30		7

				M		42		28		16																																																										Kausituotteet								perus		norm		plus

				L		8		67		14																																																																XS		0		0		0								XS		XS		XS								Perus		normaali		plus

				XL				25		7																																																																S		0		0		0								S		S		S								Perus		normaali		plus

				XXL				7		19																																																																M		0		0		0								M		M		M								Perus		normaali		plus

																																																																										L		0		0		0								L		L		L								Perus		normaali		plus

						Perus		Normaali		Plus																																																																XL		0		0		0								XL		XL		XL								Perus		normaali		plus

				XS		0.6 %		0.9 %		0.4 %																																																																XXL		0		0		0								XXL		XXL		XXL								Perus		normaali		plus

				S		5.8 %		4.4 %		1.2 %

				M		7.2 %		6.4 %		5.6 %

				L		2.2 %		25.0 %		6.2 %

				XL				11.0 %		4.0 %

				XXL				3.9 %		11.0 %



						Perus		Normaali		Plus

				XS		3599035.771		5118332.215		2413479.364

				S		32633837.53		24759791.64		6891427.116

				M		40605544.16		36312975.27		31407199.65

				L		12431892.78		141375331.6		34891849.02

				XL				62227654.91		22352027.68

				XXL				21947825.6		61916394.37



				jokerit		24286898.67

				Nyky

						Perus		Normaali		Plus

				XS		12		10		2		24

				S		50		30		7		87

				M		42		28		16		86

				L		8		67		14		89

				XL				25		7		32

				XXL				7		19		26

						112		167		65		344

				Projektio 2022

						Perus		Normaali		Plus

				XS		31		22		2		55

				S		46		26		9		81

				M		29		49		18		96

				L		6		40		12		58

				XL				24		8		32

				XXL				6		16		22

						112		167		65		344

				Muutos

						Perus		Normaali		Plus

				XS		19		12		0		31

				S		-4		-4		2		-6

				M		-13		21		2		10

				L		-2		-27		-2		-31

				XL		0		-1		1		0

				XXL		0		-1		-3		-4

						0		0		0		0





Kohdennus väliaika

								Myymälöitä		Alaraja		Yläraja				Kohdennus %		Kohdennus		Uutuudet		Erikoiserät		Kausi-tuotteet		Alkoholit-tomat				Pakolliset kerroin		Erikoiserät kerroin		Pakollisten hännät		Erikoiserien hännät				Valinnaiset max				Yhteensä		Ylitys				Kohdennus		Hännät		Valinnaiset

		Lähi		Perus		XS		11		350		599		539.1		85%		298		0		0		0		5				12%				36		0				261				599		0				51%		6%		44%

		Lähi		Perus		S		51		600		919		827.1		82%		492		12		0		0		20				10%				49		0				346				919		0				57%		5%		38%

		Lähi		Perus		M		42		920		1299		1169.1		82%		754		25		0		0		20				8%				60		0				439				1299		0				62%		5%		34%

		Lähi		Perus		L		8		1300		1669		1502.1		82%		1066		67		0		0		40				6%				64		0				432				1669		0				70%		4%		26%



		Lähi		Normaali		XS		11		350		599		539.1		85%		298		0		0		0		5				12%				36		0				261				599		0				51%		6%		44%

		Lähi		Normaali		S		32		600		919		827.1		82%		492		26		0		0		20				10%				49		0				332				919		0				59%		5%		36%

		Lähi		Normaali		M		27		920		1299		1169.1		82%		754		52		0		0		20				8%				60		0				412				1299		0				64%		5%		32%

		Lähi		Normaali		L		60		1300		1669		1502.1		82%		1066		110		0		0		40				6%				64		0				389				1669		0				73%		4%		23%

		Lähi		Normaali		XL		3		1670		1999		1799.1		82%		1369		209		0		0		40				5%				68		0				312				1999		0				81%		3%		16%



		Erik / Huippu		Normaali		L		10		1300		1669		1502.1		82%		1066		110		100		0		40				6%				64		200				89				1669		0				79%		16%		5%

		Erik / Huippu		Normaali		XL		19		1670		1999		1799.1		73%		1219		209		100		0		40				5%				61		180				190				1999		0				78%		12%		10%

		Erik / Huippu		Normaali		XXL		6		2000		2300		2070		73%		1460		218		100		0		40				5%				73		180				229				2300		0				79%		11%		10%

																																														0

		Lähi		Plus		XS		3		350		599		539.1		85%		298		0		0		0		5				12%				36		0				261				599		0				51%		6%		44%

		Lähi		Plus		S		5		600		919		827.1		75%		450		48		0		0		20				10%				45		0				356				919		0				56%		5%		39%

		Lähi		Plus		M		14		920		1299		1169.1		73%		672		74		0		0		20				8%				54		0				480				1299		0				59%		4%		37%

		Lähi		Plus		L		5		1300		1669		1502.1		73%		949		167		0		0		40				6%				57		0				456				1669		0				69%		3%		27%

		Lähi		Plus		XL		1		1670		1999		1799.1		73%		1219		240		0		0		40				5%				61		0				439				1999		0				75%		3%		22%



		Erik / Huippu		Plus		M		2		920		1299		1169.1		73%		672		74		50		0		20				8%				54		100				330				1299		0				63%		12%		25%

		Erik / Huippu		Plus		L		9		1300		1669		1502.1		73%		949		167		100		0		40				6%				57		200				156				1669		0				75%		15%		9%

		Erik / Huippu		Plus		XL		7		1670		1999		1799.1		73%		1219		240		100		0		40				5%				61		180				159				1999		0				80%		12%		8%

		Erik / Huippu		Plus		XXL		18		2000		2300		2070		73%		1460		249		100		0		40				5%				73		180				198				2300		0				80%		11%		9%



																																																		65.7 %





Peittotasot uusi

				Peittotaso		Määrä										1		2		3		4				Arvio valikoimaprofiileista

				Kattava		25										15		15										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		1		1								XS		0		0		1						XS												XS		0		0								XS		15		15		0						XS		0		0		15						XS		0		0		0

																										S		1		1								S		0		1		1						S												S		0		0		0						S		15		15		0						S		0		15		15						S		0		0		0

																										M		1		1								M		1		1		1						M												M												M		15		15		0						M		15		15		15						M		0		0		0

																										L		1		1								L		1		1		1						L												L												L		15		15		0						L		15		15		15						L		0		0		0

																										XL		0		1				67%				XL				1		1		88%				XL								0%				XL								0%				XL		0		15		0						XL		0		15		15						XL		0		0		0

																										XXL				1				279				XXL				1		1		272				XXL								0				XXL								0				XXL		0		15		0						XXL		0		15		15						XXL		0		0		0



						27										30		20										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS												XS												XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S												S												S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0		1						M		1		1								M												M												M		0		0		30						M		20		20		0						M		0		0		0

																										L				1		1						L		1		1								L												L												L		0		30		30						L		20		20		0						L		0		0		0

																										XL		0		1		1		67%				XL				1				56%				XL								0%				XL								0%				XL		0		30		30						XL		0		20		0						XL		0		0		0

																										XXL				1		1		155				XXL				1				177				XXL								0				XXL								0				XXL		0		30		30						XXL		0		20		0						XXL		0		0		0



						58						Kesk kaup		maaseutu		20		20										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS												XS												XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S												S		1		1								S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		20		20		0						S		0		0		0

																										M												M		1		1								M												M												M		0		0		0						M		20		20		0						M		0		0		0

																										L				1								L		1										L												L												L		0		20		0						L		20		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		1				40%				XL								26%				XL								0%				XL								0%				XL		0		20		0						XL		0		0		0						XL		0		0		0

																										XXL				1				99				XXL								158				XXL								0				XXL								0				XXL		0		20		0						XXL		0		0		0						XXL		0		0		0



				Kaupunkimyymälät		104										40		15										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0								XS												XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0		1						S		0		0								S												S		0		0								S		0		0		40						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0		1						M		0		0								M												M		0		0								M		0		0		40						M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		0		0		1						L		0		0		1						L												L		0		0								L		0		0		40						L		0		0		15						L		0		0		0

																										XL		0		0		1		28%				XL		0		1		1		36%				XL								0%				XL		0		0		0		0%				XL		0		0		40						XL		0		15		15						XL		0		0		0

																										XXL				0		1		63				XXL				1		1		72				XXL								0				XXL				0		0		0				XXL		0		0		40						XXL		0		15		15						XXL		0		0		0



				Erikois / Huippumyymälät		18										15		8										perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0								XS												XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S				0								S		0		0		0						S												S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M												M												M												M		0		0		0						M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		0		0								L												L												L												L		0		0		0						L		0		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		0		1		19%				XL								11%				XL								0%				XL								0%				XL		0		0		15						XL		0		0		0						XL		0		0		0

																										XXL				1		1		33				XXL						1		19				XXL								0				XXL								0				XXL		0		15		15						XXL		0		0		8						XXL		0		0		0



				palvelu		60										20		20		20								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		0		0		0

																										S		0		0								S		0		0								S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0						S		0		0		0

																										M		0		0								M		0		0								M												M												M		0		0		0						M		0		0		0						M		0		0		0

																										L		0		0								L		0		0								L												L												L		0		0		0						L		0		0		0						L		0		0		0

																										XL		0		1		0		15%				XL		0		0		1		15%				XL								0%				XL								0%				XL		0		20		0						XL		0		0		20						XL		0		0		0

																										XXL				1		0		32				XXL				0		1		26				XXL								0				XXL								0				XXL		0		20		0						XXL		0		0		20						XXL		0		0		0



				kausi		100										10		10		3								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus								perus		norm		plus

																										XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		1		1		1						XS		0		0								XS		0		0		0						XS		0		0		0						XS		3		3		3

																										S		0		0								S		1		1		1						S		1		1		1						S		0		0								S		0		0		0						S		10		10		10						S		3		3		3

																										M		0		0		0						M		1		1		1						M		1		1		1						M		0		0								M		0		0		0						M		10		10		10						M		3		3		3

																										L		1		1		1						L		1		1		1						L		1		1		1						L		0		0								L		10		10		10						L		10		10		10						L		3		3		3

																										XL		0		1		1		63%				XL		0		1		1		94%				XL		0		1		1		96%				XL		0		0		0		0%				XL		0		10		10						XL		0		10		10						XL		0		3		3

																										XXL				1		1		147				XXL				1		1		320				XXL				1		1		344				XXL				0		0		0				XXL		0		10		10						XXL		0		10		10						XXL		0		3		3



						perus		norm		plus								LV muutos				80%						palvelutuoteet: onko pakko kohdistaa kaikki?

				XS														Määrämuutos				85%						Kausituotteet, lukumäärät ja jaksotukset

				S																																																																Uutuudet								perus		norm		plus

				M														LV muutos P				85%																																																				XS		15		15		15								XS		XS		XS								Perus		normaali		plus

				L				1										LV muutos P & K				88%																																																				S		35		50		55								S		S		S								Perus		normaali		plus

				XL				1				40%																																																														M		70		70		85								M		M		M								Perus		normaali		plus

				XXL				1				99																																																														L		70		100		100								L		L		L								Perus		normaali		plus

																																																																										XL		0		135		135								XL		XL		XL								Perus		normaali		plus

						Perus		Normaali		Plus																																																																XXL		0		150		143								XXL		XXL		XXL								Perus		normaali		plus

				XS		12		10		2

				S		50		30		7

				M		42		28		16																																																										Kausituotteet								perus		norm		plus

				L		8		67		14																																																																XS		3		3		3								XS		XS		XS								Perus		normaali		plus

				XL				25		7																																																																S		13		13		13								S		S		S								Perus		normaali		plus

				XXL				7		19																																																																M		13		13		13								M		M		M								Perus		normaali		plus

																																																																										L		23		23		23								L		L		L								Perus		normaali		plus

						Perus		Normaali		Plus																																																																XL		0		23		23								XL		XL		XL								Perus		normaali		plus

				XS		0.6 %		0.9 %		0.4 %																																																																XXL		0		23		23								XXL		XXL		XXL								Perus		normaali		plus

				S		5.8 %		4.4 %		1.2 %

				M		7.2 %		6.4 %		5.6 %

				L		2.2 %		25.0 %		6.2 %

				XL				11.0 %		4.0 %

				XXL				3.9 %		11.0 %



						Perus		Normaali		Plus

				XS		3599035.771		5118332.215		2413479.364																																																																		perus		norm		plus

				S		32633837.53		24759791.64		6891427.116																																																																XS		53,985,536.6 €		76774983.2235		36202190.457

				M		40605544.16		36312975.27		31407199.65																																																																S		1142184313.5815		1237989582.07		379028491.3745

				L		12431892.78		141375331.6		34891849.02																																																																M		2842388091.144		2541908269.173		2669611970.6325

				XL				62227654.91		22352027.68																																																																L		870232494.502		14137533158.32		3489184901.81

				XXL				21947825.6		61916394.37																																																																XL		0		7,156,180,314.7 €		2,570,483,182.9 €

																																																																										XXL		0		2,853,217,328.1 €		7,615,716,507.1 €

				jokerit		24286898.67

																																																																								49,672,621,316 €



																																																																												perus		norm		plus

																																																																										XS

																																																																										S

																																																																										M

																																																																										L

																																																																										XL				1244553098		447040554

																																																																										XXL				438956512		1238327887

																																																																								3,368,878,051 €



																																																																												perus		norm		plus

																																																																										XS		10,797,107 €		15,354,997 €		7,240,438 €

																																																																										S		424,239,888 €		321,877,291 €		89,588,553 €

																																																																										M		527,872,074 €		472,068,679 €		408,293,596 €

																																																																										L		285,933,534 €		3,251,632,626 €		802,512,527 €

																																																																										XL		0 €		1431236063		514096637

																																																																										XXL		0 €		504799989		1424077070

																																																																								2,098,324,214 €

				Nyky

						Perus		Normaali		Plus

				XS		12		10		2		24

				S		50		30		7		87

				M		42		28		16		86

				L		8		67		14		89

				XL				25		7		32

				XXL				7		19		26

						112		167		65		344

				Projektio 2022

						Perus		Normaali		Plus

				XS		31		22		2		55

				S		46		26		9		81

				M		29		49		18		96

				L		6		40		12		58

				XL				24		8		32

				XXL				6		16		22

						112		167		65		344

				Muutos

						Perus		Normaali		Plus

				XS		19		12		0		31

				S		-4		-4		2		-6

				M		-13		21		2		10

				L		-2		-27		-2		-31

				XL		0		-1		1		0

				XXL		0		-1		-3		-4

						0		0		0		0





Kohdennus uusi

								Myymälöitä		Alaraja		Yläraja		KA		Kohdennus %		Kohdennus		Uutuudet		Uutuudet muutos		Erikoiserät		Kausi-tuotteet		Alkoholit-tomat				Pakolliset kerroin		Erikoiserät kerroin		Pakollisten hännät		Erikoiserien hännät				Valinnaiset max		Valinnaiset arvio				Yhteensä		Ylitys				Kohdennus		Kohdennus (ei erik.)		Hännät		Valinnaiset

		Lähi		Perus		XS		11		350		599		580		85%		298		15		15		0		3		5				12%				36		0				278		224				599		0				55%		55%		6%		39%						15		0

		Lähi		Perus		S		51		600		919		896		82%		492		35		23		0		13		20				10%				49		0				358		287				919		0				63%		63%		5%		32%						35		0

		Lähi		Perus		M		42		920		1299		1220		82%		754		70		45		0		13		20				8%				60		0				441		302				1299		0				70%		70%		5%		25%						60		10

		Lähi		Perus		L		8		1300		1669		1647		82%		1066		70		3		0		23		40				6%				64		0				469		384				1669		0				73%		73%		4%		23%						60		10



		Lähi		Normaali		XS		11		350		599		624		85%		298		15		15		0		3		5				12%				36		0				278		268				599		0				51%		51%		6%		43%						15		0

		Lähi		Normaali		S		32		600		919		903		82%		492		50		24		0		13		20				10%				49		0				343		279				919		0				64%		64%		5%		31%						50		0

		Lähi		Normaali		M		27		920		1299		1271		82%		754		70		18		0		13		20				8%				60		0				441		354				1299		0				67%		67%		5%		28%						60		10

		Lähi		Normaali		L		60		1300		1669		1619		82%		1066		100		-10		0		23		40				6%				64		0				439		326				1669		0				76%		76%		4%		20%						100		0

		Lähi		Normaali		XL		3		1670		1999		1922		73%		1219		135		-44		0		23		40				5%				61		0				581		444				1999		0				74%		74%		3%		23%						135		0



		Erik / Huippu		Normaali		L		10		1300		1669		1738		82%		1066		100		-10		50		23		40				6%		140%		64		70				389		325				1669		0				74%		71%		8%		19%						100		0

		Erik / Huippu		Normaali		XL		19		1670		1999		2058		73%		1219		135		-44		100		23		40				5%		130%		61		130				481		350				1999		0				74%		69%		9%		17%						135		0

		Erik / Huippu		Normaali		XXL		6		2000		2300		2363		73%		1460		150		-38		100		23		40				5%		125%		73		125				526		392				2300		0				75%		71%		8%		17%						150		0

																																																		0

		Lähi		Plus		XS		3		350		599		626		85%		298		15		15		0		3		5				12%				36		0				278		269				599		0				51%		51%		6%		43%						15		0

		Lähi		Plus		S		5		600		919		925		75%		450		55		7		0		13		20				10%				45		0				380		342				919		0				58%		58%		5%		37%						55		0

		Lähi		Plus		M		14		920		1299		1269		73%		672		85		11		0		13		20				8%				54		0				509		425				1299		0				62%		62%		4%		34%						95		-10

		Lähi		Plus		L		5		1300		1669		1649		73%		949		100		-67		0		23		40				6%				57		0				556		480				1669		0				67%		67%		3%		29%						110		-10

		Lähi		Plus		XL		1		1670		1999		2018		73%		1219		135		-75		0		23		40				5%				61		0				581		540				1999		0				70%		70%		3%		27%						145		-10



		Erik / Huippu		Plus		M		2		920		1299		1355		73%		672		85		11		50		13		20				8%		150%		54		75				459		386				1299		0				62%		58%		10%		29%						95		-10

		Erik / Huippu		Plus		L		9		1300		1669		1707		73%		949		100		-67		100		23		40				6%		140%		57		140				456		298				1669		0				71%		65%		12%		17%						110		-10

		Erik / Huippu		Plus		XL		7		1670		1999		2066		73%		1219		135		-75		100		23		40				5%		130%		61		130				481		358				1999		0				73%		69%		9%		17%						145		-10

		Erik / Huippu		Plus		XXL		18		2000		2400		2425		73%		1460		143		-76		100		23		40				5%		125%		73		125				633		461				2400		0				73%		69%		8%		19%						153		-10









Myymäläarvio

				perus		normaali		plus																		perus		normaali		plus

		XS		1		1						Valittu		1										XS						1				Valittu2		1

		S		1		1																		S						1

		M		1		1						Values												M						1				Values

		L		1		1						Sum of Klassinen harrastaja		151										L						1				Sum of Klassinen harrastaja		76

		XL		0		1						Sum of Kultaisen keskitien kulkija		291										XL						1				Sum of Kultaisen keskitien kulkija		115

		XXL				1						Sum of Luova edelläkävijä		122										XXL						1				Sum of Luova edelläkävijä		102

												Sum of Perinteinen tapakuluttaja		269																				Sum of Perinteinen tapakuluttaja		90

												Sum of Sosiaalinen fiilistelijä		180																				Sum of Sosiaalinen fiilistelijä		94

		Valittu		1																				Valittu2		1



		Count of Myymälä		Column Labels																				Count of Myymälä		Column Labels

		Row Labels		Erikois		Lähi		Grand Total																Row Labels		Erikois		Huippu		Lähi		Grand Total

		Etelä-Suomi		8		41		49																Etelä-Suomi		4		1		4		9

		Itä-Suomi		7		60		67																Itä-Suomi		1		1		1		3

		Lounais-Suomi		6		40		46																Lounais-Suomi		1		1		5		7

		Länsi-Suomi		5		47		52																Länsi-Suomi		4		1		1		6

		Pohjois-Suomi		5		52		57																Pohjois-Suomi				1				1

		Pääkaupunkiseutu		4		5		9																Pääkaupunkiseutu		15		6		17		38

		Grand Total		35		245		280																Grand Total		25		11		28		64





		Valittu		1																				Valittu2		1



		Row Labels																						Row Labels

		Etelä-Suomi																						Etelä-Suomi

		Tuusula Hyrylä																						Kirkkonummi Munkinmäki Prisma

		Lohja Ojamo																						Inkoo

		Lohja keskusta Lohjantähti																						Nurmijärvi Klaukkala Citymarket

		Karkkila																						Järvenpää Prisma

		Vihti Nummela Citymarket																						Porvoo Näsi

		Nurmijärvi Kirkonkylä																						Sipoo Söderkulla

		Kerava Prisma																						Lahti Karisma

		Järvenpää Citymarket																						Lahti Sokos

		Mäntsälä																						Kouvola Tervaskangas

		Hyvinkää Willa																						Itä-Suomi

		Sipoo Nikkilä																						Jyväskylä keskusta Sokkari

		Porvoo Tarmola																						Kuopio Matkus Shopping Center

		Loviisa																						Lappeenranta Leiri Prisma

		Hämeenlinna Tiiriö																						Lounais-Suomi

		Hämeenlinna Goodman																						Raasepori Tammisaari

		Hämeenlinna Hauho																						Raisio Mylly

		Janakkala Turenki																						Turku Kupittaa

		Hämeenlinna Lammi																						Turku keskusta Stockmann

		Riihimäki Atomikortteli																						Turku Skanssi

		Loppi																						Turku Hirvensalo

		Kärkölä Järvelä																						Maarianhamina Sittkoff

		Heinola keskusta																						Länsi-Suomi

		Hausjärvi Oitti																						Vaasa keskusta Citymarket

		Heinola Citymarket																						Tampere Ratina

		Riihimäki Merkos																						Tampere Stockmann

		Sysmä																						Tampere Kaleva Prisma

		Hämeenlinna Idänpää																						Tampere Sokos

		Hartola																						Lempäälä Ideapark

		Lahti Renkomäki																						Pohjois-Suomi

		Lahti Syke																						Oulu Keskusta Pekuri

		Lahti Laune																						Pääkaupunkiseutu

		Lahti Holma																						Helsinki Bulevardi

		Hollola Salpakangas																						Helsinki keskusta Forum

		Lahti Nastola Rakokivi																						Helsinki Ullanlinna

		Orimattila																						Helsinki Käpylä

		Asikkala Vääksy																						Helsinki Itä-Pasila

		Padasjoki																						Helsinki Ruoholahti

		Joutsa																						Helsinki Arabianranta Arabia

		Kouvola Valkeala																						Helsinki Kruununhaka

		Kouvola Kuusankoski																						Helsinki Munkkivuori

		Kouvola Inkeroinen																						Helsinki Lauttasaari

		Kouvola keskusta																						Helsinki Hakaniemi Ympyrätalo

		Kouvola Korjala Prisma																						Helsinki Pakila

		Iitti Kausala																						Helsinki Pitäjänmäki

		Hamina																						Helsinki Viikki Prisma

		Virolahti																						Helsinki Herttoniemi Megahertsi

		Kotka Pasaati																						Helsinki Kannelmäki Kaari

		Kotka Sutela Prisma																						Helsinki Itäkeskus Itis Stockmann

		Kotka Karhula Lidl																						Helsinki Itäkeskus Prisma

		Itä-Suomi																						Helsinki Itäkeskus Easton

		Äänekoski Hirvaskangas																						Helsinki Kalasatama

		Jyväskylä Seppälä Citymarket																						Helsinki Pikku Huopalahti

		Muurame																						Helsinki Konalan Portti

		Kyyjärvi																						Helsinki Taivallahti

		Keuruu																						Helsinki keskusta Kamppi

		Saarijärvi																						Espoo Lähderanta

		Karstula																						Espoo Olari Prisma

		Viitasaari																						Espoo Tapiola Ainoa

		Pihtipudas																						Espoo Leppävaara Sello

		Äänekoski keskusta																						Espoo Niittykumpu

		Jyväskylä Palokka Prisma																						Espoo Espoonlahti Pikkulaiva

		Jyväskylä Tourula Minimani																						Espoo Kauklahti

		Jyväskylä Keljo Keljon kauppakeskus																						Espoo Matinkylä Iso Omena

		Laukaa																						Espoo Mankkaa

		Jyväskylä Vaajakoski																						Vantaa Myyrmäki Myyrmanni

		Jämsä																						Vantaa Pakkala Jumbo

		Hankasalmi																						Kauniainen

		Kuhmoinen																						Vantaa Hämeenkylä

		Joensuu keskusta Sokos																						Vantaa Tammisto Citymarket

		Joensuu Käpykangas Prisma

		Joensuu Pilkko Citymarket

		Liperi

		Joensuu Eno

		Outokumpu

		Kitee

		Ilomantsi

		Nurmes

		Lieksa

		Savonlinna Nojanmaa Prisma

		Juuka

		Mikkeli Ristiina

		Puumala

		Mikkeli keskusta Stella

		Kangasniemi

		Mäntyharju

		Juva

		Savonlinna keskusta

		Heinävesi

		Rantasalmi

		Savonlinna Kerimäki

		Pertunmaa Kuortti

		Pieksämäki

		Mikkeli Graani

		Varkaus

		Leppävirta

		Sulkava

		Iisalmi

		Lapinlahti

		Pielavesi

		Kiuruvesi

		Siilinjärvi

		Kuopio Nilsiä

		Kuopio Petonen

		Kuopio keskusta Sokos

		Kuopio Haapaniemi

		Kuopio Savilahti Prisma

		Kuopio Päiväranta Citymarket

		Suonenjoki

		Kaavi

		Luumäki Taavetti

		Lappeenranta keskusta Iso Kristiina

		Lappeenranta Citymarket

		Lappeenranta Joutseno

		Imatra Mansikkala

		Imatra Vuoksenniska

		Savitaipale

		Parikkala

		Lounais-Suomi

		Hanko

		Raasepori Karjaa

		Turku Itäharju

		Turku Manhattan

		Turku keskusta Wiklund

		Turku Länsikeskus Citymarket

		Kaarina

		Lieto

		Turku Tampereentie

		Raisio keskusta

		Paimio

		Kaarina Piikkiö

		Kustavi

		Uusikaupunki

		Laitila

		Aura

		Mynämäki

		Naantali

		Parainen keskusta

		Parainen Nauvo

		Salo Keskusta

		Salo Halikko

		Somero

		Salo Perniö

		Kemiönsaari Kemiö

		Kemiönsaari Dragsfjärd Taalintehdas

		Loimaa

		Jomala Maxinge Center

		Pori keskusta Sokos

		Pori Eteläväylä

		Pori Itäkeskus Prisma

		Merikarvia

		Ulvila

		Pori Noormarkku

		Pori Puuvilla

		Kankaanpää

		Harjavalta

		Säkylä

		Eurajoki

		Rauma keskusta

		Eura

		Kokemäki

		Huittinen

		Rauma Äyhö

		Forssa Prismakeskus

		Forssa Kutomo

		Länsi-Suomi

		Lappajärvi

		Ilmajoki

		Seinäjoki keskusta K-Supermarket

		Ähtäri

		Alavus keskusta

		Kauhava keskusta

		Kurikka

		Alajärvi

		Lapua

		Kurikka Jalasjärvi

		Kristiinankaupunki

		Kauhajoki

		Alavus Tuuri

		Kauhava Alahärmä

		Uusikaarlepyy

		Teuva

		Pietarsaari

		Seinäjoki Nurmo Prisma

		Seinäjoki Pohja Minimani

		Närpiö

		Vaasa Asevelikylä Prisma

		Vaasa Kivihaka Citymarket

		Laihia

		Sastamala Vammala

		Nokia

		Virrat

		Parkano

		Ikaalinen

		Akaa Toijala

		Urjala

		Valkeakoski

		Mänttä

		Orivesi

		Tampere Puutarhakatu

		Tampere Tammela

		Tampere Koivistonkylä Prisma

		Kangasala keskusta

		Tampere Linnainmaa Prisma

		Lempäälä keskusta

		Tampere Hervanta Duo

		Tampere Lielahti Citymarket

		Tampere Turtola Citymarket

		Pirkkala keskusta

		Ylöjärvi

		Hämeenkyrö

		Kangasala Prisma

		Pirkkala Partola

		Ruovesi

		Kannus

		Kokkola Kosila Prisma

		Kaustinen

		Kokkola keskusta K-Supermarket

		Pohjois-Suomi

		Kalajoki

		Ylivieska

		Oulainen

		Haapajärvi

		Pulkkila

		Pyhäjärvi

		Nivala

		Haapavesi

		Kärsämäki

		Raahe

		Liminka

		Kajaani Prisma

		Sotkamo

		Kuhmo

		Hyrynsalmi

		Kajaani keskusta Citymarket

		Paltamo

		Puolanka

		Suomussalmi

		Oulu Kaakkuri

		Oulu Linnanmaa

		Oulu Raksila

		Oulu Limingantulli

		Oulu Välivainio

		Kempele

		Oulu Haukipudas

		Muhos

		Oulu Kiiminki

		Ii

		Vaala

		Pudasjärvi

		Kuusamo keskusta

		Taivalkoski

		Kuusamo Ruka

		Inari Ivalo

		Inari Saariselkä

		Sodankylä

		Rovaniemi keskusta

		Rovaniemi Saarenkylä

		Rovaniemi Eteläkeskus

		Ranua

		Posio

		Kemi

		Keminmaa

		Tornio

		Ylitornio

		Pello

		Kittilä keskusta

		Muonio

		Kolari keskusta

		Kittilä Levi

		Kolari Ylläs Äkäslompolo

		Utsjoki Karigasniemi

		Kemijärvi

		Salla

		Enontekiö Hetta

		Utsjoki Nuorgam

		Pääkaupunkiseutu

		Helsinki Kallio

		Helsinki Malmi Nova

		Helsinki Kontula

		Helsinki Vuosaari Columbus

		Helsinki Mellunmäki

		Espoo Espoon keskus Entresse

		Vantaa Tikkurila

		Vantaa Korso

		Vantaa Koivukylä Citymarket





Summa	

Sum of Klassinen harrastaja	Sum of Kultaisen keskitien kulkija	Sum of Luova edelläkävijä	Sum of Perinteinen tapakuluttaja	Sum of Sosiaalinen fiilistelijä	151	291	122	269	180	





Summa	

Sum of Klassinen harrastaja	Sum of Kultaisen keskitien kulkija	Sum of Luova edelläkävijä	Sum of Perinteinen tapakuluttaja	Sum of Sosiaalinen fiilistelijä	76	115	102	90	94	





Myymälät

		Alue		Mlä numero		Myymälä		Myymälätyyppi		Profiili		Koko		Valittu		Valittu2		Klassinen harrastaja		Kultaisen keskitien kulkija		Luova edelläkävijä		Perinteinen tapakuluttaja		Sosiaalinen fiilistelijä		Profiili												283		60		14

		Etelä-Suomi		2159		Kirkkonummi Munkinmäki Prisma		Erikois		plus		XXL		0		1		0		0		1		0		1		Erik / Huippu				Lähi		Lähi

		Etelä-Suomi		2170		Tuusula Hyrylä		Erikois		normaali		XL		1		0		0		2		0		1		1		Erik / Huippu				Erikois		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2174		Inkoo		Lähi		plus		XS		0		1		0		0		0		0		0		Lähi				Huippu		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2176		Lohja Ojamo		Lähi		normaali		L		1		0		2		0		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2177		Lohja keskusta Lohjantähti		Lähi		normaali		L		1		0		2		1		1		1		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2178		Karkkila		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2179		Vihti Nummela Citymarket		Erikois		normaali		XL		1		0		0		6		0		2		0		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2180		Nurmijärvi Kirkonkylä		Lähi		normaali		M		1		0		0		2		0		1		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2181		Nurmijärvi Klaukkala Citymarket		Lähi		plus		XL		0		1		2		0		1		0		2		Lähi

		Etelä-Suomi		2182		Kerava Prisma		Erikois		normaali		XL		1		0		1		0		1		3		1		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2183		Järvenpää Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		0		2		1		2		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2184		Mäntsälä		Lähi		normaali		L		1		0		1		2		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2185		Järvenpää Prisma		Erikois		plus		XL		0		1		1		1		1		6		1		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2186		Hyvinkää Willa		Erikois		normaali		XXL		1		0		0		5		4		1		1		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2187		Sipoo Nikkilä		Lähi		normaali		M		1		0		1		0		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2190		Porvoo Näsi		Erikois		plus		XXL		0		1		0		2		4		0		2		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2191		Porvoo Tarmola		Lähi		normaali		L		1		0		1		0		0		1		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2192		Loviisa		Lähi		normaali		M		1		0		0		1		0		2		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2193		Sipoo Söderkulla		Lähi		plus		S		0		1		0		1		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2401		Hämeenlinna Tiiriö		Erikois		normaali		XXL		1		0		2		1		3		1		3		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2402		Hämeenlinna Goodman		Lähi		normaali		L		1		0		0		1		2		1		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2403		Hämeenlinna Hauho		Lähi		normaali		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2404		Janakkala Turenki		Lähi		normaali		M		1		0		0		2		0		3		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2407		Hämeenlinna Lammi		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2408		Riihimäki Atomikortteli		Erikois		normaali		XL		1		0		0		0		0		2		1		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2409		Loppi		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2410		Kärkölä Järvelä		Lähi		normaali		S		1		0		1		1		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2411		Heinola keskusta		Lähi		normaali		M		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2413		Hausjärvi Oitti		Lähi		perus		XS		1		0		1		0		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2414		Heinola Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		1		0		0		3		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2415		Riihimäki Merkos		Lähi		normaali		M		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2416		Sysmä		Lähi		normaali		S		1		0		1		0		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2417		Hämeenlinna Idänpää		Lähi		normaali		L		1		0		0		1		0		1		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2418		Hartola		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2419		Lahti Karisma		Lähi		plus		L		0		1		0		1		3		0		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2420		Lahti Renkomäki		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2421		Lahti Syke		Lähi		normaali		L		1		0		1		2		2		0		2		Lähi

		Etelä-Suomi		2422		Lahti Sokos		Huippu		plus		XXL		0		1		0		3		1		2		3		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2423		Lahti Laune		Erikois		normaali		XL		1		0		3		2		2		4		3		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2424		Lahti Holma		Lähi		normaali		L		1		0		0		2		1		4		4		Lähi

		Etelä-Suomi		2425		Hollola Salpakangas		Lähi		normaali		L		1		0		1		1		1		2		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2426		Lahti Nastola Rakokivi		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2427		Orimattila		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		0		1		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2428		Asikkala Vääksy		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2429		Padasjoki		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2497		Joutsa		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		0		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2761		Kouvola Valkeala		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2762		Kouvola Kuusankoski		Lähi		normaali		M		1		0		2		2		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2763		Kouvola Tervaskangas		Erikois		plus		L		0		1		1		1		0		1		2		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2765		Kouvola Inkeroinen		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2767		Kouvola keskusta		Lähi		normaali		M		1		0		0		4		3		1		2		Lähi

		Etelä-Suomi		2768		Kouvola Korjala Prisma		Lähi		normaali		L		1		0		2		0		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2769		Iitti Kausala		Lähi		normaali		S		1		0		1		0		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2772		Hamina		Lähi		normaali		M		1		0		0		2		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2773		Virolahti		Lähi		normaali		XS		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Etelä-Suomi		2781		Kotka Pasaati		Lähi		normaali		M		1		0		1		2		0		0		1		Lähi

		Etelä-Suomi		2782		Kotka Sutela Prisma		Erikois		normaali		XL		1		0		0		1		1		2		0		Erik / Huippu

		Etelä-Suomi		2783		Kotka Karhula Lidl		Lähi		normaali		L		1		0		2		1		1		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2455		Äänekoski Hirvaskangas		Lähi		perus		M		1		0		0		0		1		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2456		Jyväskylä Seppälä Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		5		1		1		0		2		Lähi

		Itä-Suomi		2479		Muurame		Lähi		normaali		S		1		0		2		3		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2480		Kyyjärvi		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2482		Keuruu		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2483		Saarijärvi		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		2		1		Lähi

		Itä-Suomi		2484		Karstula		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2485		Viitasaari		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		2		0		Lähi

		Itä-Suomi		2487		Pihtipudas		Lähi		perus		S		1		0		1		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2488		Äänekoski keskusta		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2490		Jyväskylä Palokka Prisma		Lähi		normaali		L		1		0		1		0		1		2		3		Lähi

		Itä-Suomi		2491		Jyväskylä keskusta Sokkari		Huippu		plus		XXL		0		1		5		3		0		6		7		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2492		Jyväskylä Tourula Minimani		Lähi		normaali		L		1		0		0		3		1		1		1		Lähi

		Itä-Suomi		2493		Jyväskylä Keljo Keljon kauppakeskus		Erikois		normaali		XL		1		0		3		2		0		2		2		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2494		Laukaa		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2495		Jyväskylä Vaajakoski		Lähi		normaali		M		1		0		2		3		0		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2496		Jämsä		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		0		2		Lähi

		Itä-Suomi		2498		Hankasalmi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2499		Kuhmoinen		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2701		Joensuu keskusta Sokos		Erikois		normaali		L		1		0		0		1		3		4		0		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2702		Joensuu Käpykangas Prisma		Erikois		normaali		XXL		1		0		5		1		1		6		2		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2703		Joensuu Pilkko Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		1		2		2		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2704		Liperi		Lähi		perus		XS		1		0		0		1		1		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2705		Joensuu Eno		Lähi		perus		S		1		0		0		0		1		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2706		Outokumpu		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2707		Kitee		Lähi		perus		M		1		0		0		2		0		1		1		Lähi

		Itä-Suomi		2708		Ilomantsi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2711		Nurmes		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2715		Lieksa		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2716		Savonlinna Nojanmaa Prisma		Erikois		normaali		L		1		0		3		1		0		3		0		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2717		Juuka		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2720		Mikkeli Ristiina		Lähi		normaali		XS		1		0		0		1		1		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2721		Puumala		Lähi		normaali		XS		1		0		1		1		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2722		Mikkeli keskusta Stella		Lähi		normaali		L		1		0		1		0		0		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2723		Kangasniemi		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2724		Mäntyharju		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		2		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2725		Juva		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		1		1		Lähi

		Itä-Suomi		2726		Savonlinna keskusta		Lähi		normaali		L		1		0		1		3		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2727		Heinävesi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2728		Rantasalmi		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2729		Savonlinna Kerimäki		Lähi		perus		S		1		0		1		0		1		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2730		Pertunmaa Kuortti		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		3		0		Lähi

		Itä-Suomi		2731		Pieksämäki		Lähi		perus		M		1		0		0		2		1		2		0		Lähi

		Itä-Suomi		2732		Mikkeli Graani		Erikois		normaali		XL		1		0		0		2		1		3		1		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2736		Varkaus		Lähi		normaali		L		1		0		0		3		1		2		1		Lähi

		Itä-Suomi		2737		Leppävirta		Lähi		perus		M		1		0		1		1		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2738		Sulkava		Lähi		normaali		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2739		Kuopio Matkus Shopping Center		Lähi		plus		XS		0		1		0		2		0		0		2		Lähi

		Itä-Suomi		2741		Iisalmi		Lähi		perus		L		1		0		0		5		0		1		1		Lähi

		Itä-Suomi		2742		Lapinlahti		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2743		Pielavesi		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2744		Kiuruvesi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		1		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2745		Siilinjärvi		Lähi		perus		L		1		0		0		3		1		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2747		Kuopio Nilsiä		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		2		Lähi

		Itä-Suomi		2751		Kuopio Petonen		Lähi		normaali		M		1		0		2		2		0		2		1		Lähi

		Itä-Suomi		2752		Kuopio keskusta Sokos		Erikois		normaali		L		1		0		1		2		2		1		2		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2753		Kuopio Haapaniemi		Lähi		normaali		L		1		0		1		1		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2754		Kuopio Savilahti Prisma		Erikois		normaali		XL		1		0		1		5		1		3		4		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2755		Kuopio Päiväranta Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		0		3		0		2		0		Lähi

		Itä-Suomi		2756		Suonenjoki		Lähi		perus		M		1		0		1		1		1		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2757		Kaavi		Lähi		perus		S		1		0		0		2		0		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2758		Kuopio Karttula		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2790		Luumäki Taavetti		Lähi		normaali		XS		1		0		0		0		1		1		0		Lähi

		Itä-Suomi		2791		Lappeenranta keskusta Iso Kristiina		Lähi		normaali		L		1		0		0		2		0		0		1		Lähi

		Itä-Suomi		2792		Lappeenranta Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		1		0		1		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2793		Lappeenranta Leiri Prisma		Erikois		plus		XL		0		1		0		2		1		3		2		Erik / Huippu

		Itä-Suomi		2794		Lappeenranta Joutseno		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2795		Imatra Mansikkala		Lähi		normaali		L		1		0		2		1		0		2		0		Lähi

		Itä-Suomi		2796		Imatra Vuoksenniska		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		2		0		Lähi

		Itä-Suomi		2797		Savitaipale		Lähi		normaali		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Itä-Suomi		2798		Parikkala		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2171		Hanko		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		0		0		2		Lähi

		Lounais-Suomi		2173		Raasepori Tammisaari		Lähi		plus		M		0		1		1		0		1		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2175		Raasepori Karjaa		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2201		Turku keskusta Kauppahalli		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2202		Turku Itäharju		Erikois		normaali		XL		1		0		1		4		2		3		3		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2203		Raisio Mylly		Lähi		plus		L		0		1		0		5		1		7		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2204		Turku Kupittaa		Erikois		plus		XXL		0		1		3		3		3		3		3		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2205		Turku Manhattan		Lähi		normaali		XL		1		0		1		2		1		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2206		Turku keskusta Wiklund		Erikois		normaali		XL		1		0		3		6		4		5		8		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2207		Turku Länsikeskus Citymarket		Erikois		normaali		XL		1		0		2		0		0		3		2		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2208		Turku keskusta Stockmann		Huippu		plus		XXL		0		1		2		1		2		0		2		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2209		Turku Skanssi		Lähi		plus		L		0		1		1		0		0		2		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2210		Kaarina		Lähi		normaali		XL		1		0		1		1		0		2		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2211		Lieto		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		1		2		2		Lähi

		Lounais-Suomi		2213		Turku Hirvensalo		Lähi		plus		M		0		1		0		1		0		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2214		Turku Tampereentie		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		1		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2215		Raisio keskusta		Lähi		normaali		L		1		0		1		3		0		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2217		Paimio		Lähi		normaali		S		1		0		2		1		0		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2218		Kaarina Piikkiö		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		1		1		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2220		Kustavi		Lähi		normaali		XS		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2221		Uusikaupunki		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		0		1		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2222		Laitila		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2223		Aura		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2224		Mynämäki		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2225		Naantali		Lähi		normaali		M		1		0		0		1		0		1		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2227		Parainen keskusta		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		2		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2228		Parainen Nauvo		Lähi		normaali		XS		1		0		1		0		0		1		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2231		Salo Keskusta		Erikois		normaali		L		1		0		0		1		0		2		0		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2232		Salo Halikko		Lähi		normaali		L		1		0		0		2		0		2		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2233		Somero		Lähi		perus		S		1		0		0		2		1		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2234		Salo Perniö		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2235		Kemiönsaari Kemiö		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2236		Kemiönsaari Dragsfjärd Taalintehdas		Lähi		normaali		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2238		Loimaa		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		4		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2246		Jomala Maxinge Center		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2247		Maarianhamina Sittkoff		Lähi		plus		M		0		1		0		0		0		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2251		Pori keskusta Sokos		Lähi		normaali		M		1		0		2		0		0		1		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2252		Pori Eteläväylä		Erikois		normaali		XL		1		0		2		3		2		2		2		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2254		Pori Itäkeskus Prisma		Lähi		normaali		XL		1		0		2		1		1		0		3		Lähi

		Lounais-Suomi		2255		Merikarvia		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2256		Ulvila		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2257		Pori Noormarkku		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2259		Pori Puuvilla		Lähi		normaali		M		1		0		4		0		1		2		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2260		Kankaanpää		Lähi		perus		M		1		0		0		1		1		0		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2262		Harjavalta		Lähi		perus		M		1		0		0		1		1		1		1		Lähi

		Lounais-Suomi		2263		Säkylä		Lähi		perus		S		1		0		2		0		1		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2264		Eurajoki		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2265		Rauma keskusta		Erikois		normaali		L		1		0		0		1		0		0		0		Erik / Huippu

		Lounais-Suomi		2266		Eura		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2267		Kokemäki		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2268		Huittinen		Lähi		perus		M		1		0		1		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2269		Rauma Äyhö		Lähi		normaali		L		1		0		1		0		0		0		0		Lähi

		Lounais-Suomi		2405		Forssa Prismakeskus		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		2		2		Lähi

		Lounais-Suomi		2406		Forssa Kutomo		Lähi		perus		M		1		0		2		1		1		1		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2270		Lappajärvi		Lähi		perus		S		1		0		1		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2271		Ilmajoki		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2272		Seinäjoki keskusta K-Supermarket		Lähi		normaali		L		1		0		0		2		2		1		2		Lähi

		Länsi-Suomi		2273		Ähtäri		Lähi		perus		S		1		0		0		3		0		1		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2274		Alavus keskusta		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2275		Kauhava keskusta		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2276		Kurikka		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2277		Alajärvi		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2278		Lapua		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2279		Kurikka Jalasjärvi		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2280		Kristiinankaupunki		Lähi		normaali		M		1		0		1		1		0		0		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2281		Kauhajoki		Lähi		perus		L		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2282		Alavus Tuuri		Lähi		perus		M		1		0		0		1		1		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2283		Kauhava Alahärmä		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2284		Uusikaarlepyy		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2285		Teuva		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		0		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2286		Pietarsaari		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2287		Seinäjoki Nurmo Prisma		Erikois		normaali		L		1		0		0		2		0		2		3		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2289		Seinäjoki Pohja Minimani		Lähi		normaali		L		1		0		2		1		1		3		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2290		Närpiö		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2291		Vaasa keskusta Citymarket		Erikois		plus		XXL		0		1		1		1		2		1		2		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2292		Vaasa Asevelikylä Prisma		Erikois		normaali		XXL		1		0		1		4		0		4		3		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2293		Vaasa Kivihaka Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		2		1		0		0		3		Lähi

		Länsi-Suomi		2295		Laihia		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2432		Sastamala Vammala		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		2		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2435		Nokia		Lähi		normaali		L		1		0		1		5		0		4		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2436		Virrat		Lähi		perus		S		1		0		0		2		0		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2437		Parkano		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2438		Ikaalinen		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2440		Akaa Toijala		Lähi		normaali		S		1		0		0		3		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2441		Urjala		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		2		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2442		Valkeakoski		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		1		2		Lähi

		Länsi-Suomi		2451		Mänttä		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2453		Orivesi		Lähi		perus		L		1		0		0		2		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2457		Tampere Ratina		Erikois		plus		L		0		1		0		0		0		0		0		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2461		Tampere Puutarhakatu		Lähi		normaali		L		1		0		2		1		0		0		2		Lähi

		Länsi-Suomi		2462		Tampere Stockmann		Huippu		plus		XXL		0		1		3		4		1		0		3		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2463		Tampere Kaleva Prisma		Erikois		plus		XL		0		1		2		2		4		2		1		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2464		Tampere Sokos		Erikois		plus		L		0		1		1		3		3		5		5		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2465		Tampere Tammela		Lähi		normaali		L		1		0		0		1		0		2		2		Lähi

		Länsi-Suomi		2466		Tampere Koivistonkylä Prisma		Lähi		normaali		L		1		0		2		4		1		3		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2467		Kangasala keskusta		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2468		Tampere Linnainmaa Prisma		Erikois		normaali		XL		1		0		1		4		4		3		2		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2469		Lempäälä keskusta		Lähi		normaali		L		1		0		0		2		1		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2470		Tampere Hervanta Duo		Lähi		normaali		L		1		0		1		3		3		2		2		Lähi

		Länsi-Suomi		2471		Tampere Lielahti Citymarket		Erikois		normaali		XXL		1		0		4		2		3		4		5		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2472		Tampere Turtola Citymarket		Lähi		normaali		L		1		0		1		1		1		2		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2473		Pirkkala keskusta		Lähi		normaali		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2474		Ylöjärvi		Lähi		normaali		L		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2475		Hämeenkyrö		Lähi		perus		M		1		0		1		0		0		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2476		Kangasala Prisma		Lähi		normaali		L		1		0		1		0		1		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2477		Pirkkala Partola		Lähi		normaali		L		1		0		1		6		0		2		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2478		Lempäälä Ideapark		Lähi		plus		M		0		1		1		2		1		1		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2481		Ruovesi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2801		Kannus		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Länsi-Suomi		2803		Kokkola Kosila Prisma		Erikois		normaali		XL		1		0		1		1		1		1		2		Erik / Huippu

		Länsi-Suomi		2806		Kaustinen		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Länsi-Suomi		2813		Kokkola keskusta K-Supermarket		Lähi		normaali		L		1		0		0		3		0		1		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2802		Kalajoki		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2804		Ylivieska		Lähi		perus		L		1		0		1		2		1		2		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2805		Oulainen		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		2		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2807		Haapajärvi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2808		Pulkkila		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2809		Pyhäjärvi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2810		Nivala		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		1		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2811		Haapavesi		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2814		Kärsämäki		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2815		Raahe		Lähi		perus		L		1		0		1		2		0		6		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2820		Liminka		Lähi		perus		S		1		0		2		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2821		Kajaani Prisma		Erikois		normaali		XL		1		0		2		4		1		3		1		Erik / Huippu

		Pohjois-Suomi		2822		Sotkamo		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2823		Kuhmo		Lähi		perus		M		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2824		Hyrynsalmi		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2825		Kajaani keskusta Citymarket		Lähi		perus		L		1		0		0		1		1		2		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2826		Paltamo		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2827		Puolanka		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2828		Suomussalmi		Lähi		perus		M		1		0		0		2		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2829		Oulu Kaakkuri		Erikois		normaali		L		1		0		0		3		3		1		0		Erik / Huippu

		Pohjois-Suomi		2830		Oulu Linnanmaa		Lähi		normaali		L		1		0		2		3		4		2		2		Lähi

		Pohjois-Suomi		2831		Oulu Keskusta Pekuri		Huippu		plus		XXL		0		1		2		3		7		3		2		Erik / Huippu

		Pohjois-Suomi		2832		Oulu Raksila		Erikois		normaali		XXL		1		0		3		4		1		2		4		Erik / Huippu

		Pohjois-Suomi		2833		Oulu Limingantulli		Lähi		normaali		L		1		0		3		8		4		2		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2834		Oulu Välivainio		Erikois		normaali		L		1		0		0		2		1		6		0		Erik / Huippu

		Pohjois-Suomi		2835		Kempele		Lähi		normaali		M		1		0		1		0		1		5		2		Lähi

		Pohjois-Suomi		2836		Oulu Haukipudas		Lähi		perus		M		1		0		1		1		0		3		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2837		Muhos		Lähi		perus		M		1		0		0		1		1		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2838		Oulu Kiiminki		Lähi		perus		M		1		0		0		1		1		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2840		Ii		Lähi		perus		S		1		0		2		1		0		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2841		Vaala		Lähi		perus		S		1		0		0		1		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2843		Pudasjärvi		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2846		Kuusamo keskusta		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2847		Taivalkoski		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		2		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2848		Kuusamo Ruka		Lähi		normaali		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2851		Inari Ivalo		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2852		Inari Saariselkä		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2853		Sodankylä		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2855		Rovaniemi keskusta		Erikois		normaali		L		1		0		1		4		2		3		2		Erik / Huippu

		Pohjois-Suomi		2856		Rovaniemi Saarenkylä		Lähi		normaali		L		1		0		0		1		0		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2857		Rovaniemi Eteläkeskus		Lähi		normaali		L		1		0		0		3		4		2		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2858		Ranua		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2859		Posio		Lähi		perus		XS		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2865		Kemi		Lähi		perus		M		1		0		1		1		0		2		3		Lähi

		Pohjois-Suomi		2866		Keminmaa		Lähi		normaali		M		1		0		1		0		1		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2875		Tornio		Lähi		perus		L		1		0		1		2		1		3		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2876		Ylitornio		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2877		Pello		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2878		Kittilä keskusta		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2879		Muonio		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2880		Kolari keskusta		Lähi		perus		M		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2881		Kittilä Levi		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		1		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2882		Kolari Ylläs Äkäslompolo		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Pohjois-Suomi		2883		Utsjoki Karigasniemi		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2885		Kemijärvi		Lähi		perus		S		1		0		0		2		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2887		Salla		Lähi		perus		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2888		Enontekiö Hetta		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2889		Utsjoki Nuorgam		Lähi		normaali		S		1		0		0		0		0		0		0		Lähi

		Pohjois-Suomi		2890		Enontekiö Kilpisjärvi		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2102		Helsinki keskusta Arkadia		Huippu		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		3		5		1		2		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2103		Helsinki Kasarmitori		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		1		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2104		Helsinki Bulevardi		Erikois		plus		L		0		1		1		1		2		1		0		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2105		Helsinki keskusta Forum		Lähi		plus		M		0		1		1		0		0		1		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2106		Helsinki Ullanlinna		Lähi		plus		M		0		1		0		0		0		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2107		Helsinki Kallio		Lähi		normaali		L		1		0		1		5		0		1		2		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2110		Helsinki Käpylä		Erikois		plus		M		0		1		0		1		1		1		3		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2111		Helsinki Itä-Pasila		Lähi		plus		M		0		1		0		1		0		1		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2113		Helsinki Wanha Kauppahalli		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2115		Helsinki Ruoholahti		Erikois		plus		XL		0		1		0		2		0		0		1		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2116		Helsinki Arabianranta Arabia		Lähi		plus		L		0		1		3		5		1		1		2		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2117		Helsinki Kruununhaka		Lähi		plus		S		0		1		0		1		1		0		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2118		Helsinki Munkkivuori		Erikois		plus		XXL		0		1		2		1		2		0		1		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2119		Helsinki Lauttasaari		Erikois		plus		L		0		1		2		0		2		0		0		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2120		Helsinki Hakaniemi Ympyrätalo		Erikois		plus		XL		0		1		0		2		4		0		2		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2121		Helsinki Pakila		Lähi		plus		M		0		1		2		3		0		2		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2122		Helsinki Töölöntori		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		0		0		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2123		Helsinki Pitäjänmäki		Lähi		plus		S		0		1		0		3		0		1		3		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2124		Helsinki keskusta Sokos		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		0		3		0		3		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2126		Helsinki Viikki Prisma		Erikois		plus		XL		0		1		0		5		2		2		3		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2128		Helsinki keskusta Stockmann		Erikois		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2		0		0		0		0		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2129		Helsinki keskusta Eteläesplanadi		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2130		Helsinki Malmi Nova		Erikois		normaali		XL		1		0		3		2		1		3		4		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2131		Helsinki Herttoniemi Megahertsi		Erikois		plus		XL		0		1		1		3		2		4		3		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2132		Helsinki Kannelmäki Kaari		Huippu		plus		XXL		0		1		2		7		3		0		1		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2133		Helsinki Itäkeskus Itis Stockmann		Lähi		plus		S		0		1		1		1		3		1		2		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2134		Helsinki Itäkeskus Prisma		Erikois		plus		L		0		1		2		6		2		0		2		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2135		Helsinki Kontula		Lähi		normaali		L		1		0		1		2		1		2		3		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2136		Helsinki Vuosaari Columbus		Erikois		normaali		XL		1		0		2		3		1		2		3		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2137		Helsinki Itäkeskus Easton		Huippu		plus		XXL		0		1		1		6		4		0		2		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2138		Helsinki Kalasatama		Lähi		plus		M		0		1		0		0		0		0		2		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2139		Helsinki Mannerheimintie		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2		1		0		1		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2140		Helsinki Mellunmäki		Lähi		normaali		M		1		0		0		0		0		0		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2141		Helsinki Pikku Huopalahti		Lähi		plus		M		0		1		2		1		0		0		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2142		Helsinki Konalan Portti		Lähi		plus		M		0		1		0		0		0		1		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2143		Helsinki Taivallahti		Lähi		plus		XS		0		1		0		0		0		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2144		Helsinki keskusta Kamppi		Lähi		plus		M		0		1		1		1		4		2		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2149		Espoo Lähderanta		Lähi		plus		M		0		1		0		0		3		1		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2150		Espoo Olari Prisma		Lähi		plus		L		0		1		5		0		0		2		2		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2152		Espoo Tapiola Ainoa		Huippu		plus		XXL		0		1		3		0		2		1		1		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2153		Espoo Leppävaara Sello		Huippu		plus		XXL		0		1		7		6		4		6		2		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2154		Espoo Espoon keskus Entresse		Lähi		normaali		L		1		0		3		3		1		2		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2155		Espoo Niittykumpu		Erikois		plus		M		0		1		2		0		0		1		0		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2156		Espoo Espoonlahti Pikkulaiva		Lähi		plus		M		0		1		1		2		2		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2157		Espoo Kauklahti		Lähi		plus		S		0		1		0		1		1		2		1		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2158		Espoo Matinkylä Iso Omena		Huippu		plus		XXL		0		1		1		4		5		7		3		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2160		Espoo Mankkaa		Erikois		plus		L		0		1		1		0		1		0		1		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2161		Vantaa Tikkurila		Erikois		normaali		XL		1		0		1		2		1		1		2		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2162		Vantaa Myyrmäki Myyrmanni		Erikois		plus		XXL		0		1		3		1		9		2		2		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2163		Vantaa Korso		Lähi		normaali		L		1		0		0		0		1		3		3		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2164		Vantaa Pakkala Jumbo		Huippu		plus		XXL		0		1		3		5		2		3		3		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2165		Kauniainen		Erikois		plus		L		0		1		0		2		0		2		0		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2166		Vantaa Hämeenkylä		Erikois		plus		L		0		1		1		3		0		2		1		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2168		Vantaa Tammisto Citymarket		Erikois		plus		XXL		0		1		2		0		3		1		0		Erik / Huippu

		Pääkaupunkiseutu		2169		Vantaa Pakkala Jumbo Stockmann		Lähi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		1		0		0		0		Lähi

		Pääkaupunkiseutu		2172		Vantaa Koivukylä Citymarket		Erikois		normaali		L		1		0		3		2		0		3		2		Erik / Huippu





Vertailu

						Nyky		Uusi

				Wide ja Wide +		52		30				Kaikki				280

				Mainstream		58		50				Urbaani + harrastaja				160-180

				Lähimyymäläkenttä				20				Hintaherkkä				160		26%

				Kaupunkimyymäläkenttä				20				Urbaani				100		40%

				Premium		104		55				Harrastaja				60-70

				Super Premium		18		23				Harrastaja				20-30

				Palvelu								Harrastaja				20-30

				Yhteensä		232		198

						0.474137931





Myyntiprofiilit karkea

				perus		normaali		plus

		XS		1		1				0		Kokonais €				381,012,221		67%												Segmentti		LV ero		Litra ero		LV 		Litra

		S		1		1				1		Kokonais L				62,116,289		72%												Ginit ja muut viinat;Grappa		-47%		-52%		20%		19%

		M		1		1																								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		-42%		-45%		25%		27%

		L		1		1						Valittu €				381,012,221		67%												Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		-35%		-42%		32%		29%

		XL				1						Valittu L				62,116,289		72%												Muut;Saket		-32%		-38%		35%		34%

		XXL				1																								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		-31%		-32%		36%		40%

												Peitto				279		78%												Kuohuviinit;Samppanjat		-29%		-32%		39%		40%

																														Viskit;Muut		-27%		-27%		41%		45%

		Valittu		1																										Roseeviinit;<=0,5plo		-25%		-28%		42%		44%

																														Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt		-25%		-24%		43%		48%

		Values																												Valkoviinit;<=0,5plo		-24%		-26%		43%		46%

		Sum of Veroton myynti (€)		381,012,221																										Punaviinit;<=0,5plo		-22%		-22%		45%		50%										 

		Sum of Litramyynti		62,116,289																										Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs		-22%		-21%		46%		51%										 

																														Ginit ja muut viinat;Genever		-21%		-25%		46%		47%

		Valittu		(All)																										Valkoviinit;runsas & paahteinen		-20%		-19%		47%		53%

		Profiili		(Multiple Items)																										Roseeviinit;Kuiva		-20%		-21%		48%		51%

																														Kuohuviinit;<=0,5plo		-19%		-19%		49%		53%

		Values																												Punaviinit;roteva & voimakas		-18%		-16%		50%		56%

		Sum of Veroton myynti (€)		565,171,497																										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		-16%		-19%		51%		53%

		Sum of Litramyynti		86,583,888																										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		-15%		-14%		52%		57%

																														Viskit;Miniplo		-14%		-17%		54%		54%

																														Oluet;Ale		-13%		-16%		54%		56%

		Valittu		1																										Punaviinit;marjaisa & raikas		-13%		-12%		54%		60%

																														Armanjakit ja calvadosit;Calvados		-12%		-16%		55%		56%

		Values																												Alkoholittomat;oluet		-12%		-13%		56%		59%

		Sum of Veroton myynti (€)		381,012,221																										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		-11%		-14%		56%		57%

		Sum of Litramyynti		62,116,289																										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		-11%		-13%		57%		59%

																														Oluet;Erikoisuus		-10%		-11%		58%		61%

		Valittu		(All)																										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		-9%		-13%		58%		59%

		Profiili		(Multiple Items)																										Kuohuviinit;Kuohuviinit		-9%		-11%		59%		61%

																														Oluet;Stout & porter		-9%		-8%		59%		64%

		Values																												Alkoholittomat;viinit		-8%		-10%		59%		62%

		Sum of Veroton myynti (€)		565,171,497																										Ginit ja muut viinat;Tequila		-8%		-9%		59%		63%

		Sum of Litramyynti		86,583,888																										Viskit;2dl		-7%		-9%		60%		63%

																														Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen		-7%		-9%		60%		63%

																														Juomasekoitukset;Ready to serve		-7%		-7%		61%		64%

																														Viskit;Mallasviskit		-7%		-9%		61%		63%

																														Oluet;Vehnäolut		-6%		-10%		61%		62%

		Profiili		(Multiple Items)																										Alkoholittomat;muut		-6%		-13%		61%		59%

																														Ginit ja muut viinat;Gin		-5%		-3%		62%		69%

				Column Labels																										Punaviinit;mehevä & hilloinen		-5%		-7%		62%		65%

				0				1				#N/A				Total Sum of Veroton myynti (€)		Total Sum of Litramyynti												Oluet;Pils		-5%		-8%		62%		64%

		Row Labels		Sum of Veroton myynti (€)		Sum of Litramyynti		Sum of Veroton myynti (€)		Sum of Litramyynti		Sum of Veroton myynti (€)		Sum of Litramyynti																Hanapakkaukset;Muut		-5%		-7%		63%		65%

		-;		246,224		7,498		612,530		17,091		73,265		2,006		932,018		26,595												Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		-5%		-4%		63%		68%

		Alkoholittomat;muut		26,675		3,266		51,498		5,805		5,712		845		83,885		9,916												Alkoholittomat;siiderit		-4%		-9%		63%		63%

		Alkoholittomat;oluet		67,525		15,062		99,394		24,907		11,978		2,465		178,896		42,434												Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		-4%		-9%		63%		63%

		Alkoholittomat;siiderit		16,350		3,084		32,830		6,117		2,856		519		52,036		9,720												Viskit;Mallasviskit >=70cl		-4%		-5%		64%		67%

		Alkoholittomat;viinit		758,832		73,747		1,273,514		135,081		117,850		10,670		2,150,197		219,497												Rommit;Miniplo		-3%		-9%		64%		63%

		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		200,115		49,076		404,557		120,556		39,746		8,115		644,417		177,746												Roseeviinit;Puolikuiva		-1%		-5%		66%		67%

		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		16,776		228		11,063		179		16,226		255		44,065		661												Brandyt;2dl		-1%		-5%		66%		66%

		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		208,017		7,590		318,279		11,552		48,511		1,630		574,808		20,773												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		-0%		-2%		67%		70%

		Brandyt;>=70cl		786,169		112,833		3,882,226		557,075		70,091		9,096		4,738,486		679,004												Konjakit;Miniplo		-0%		-5%		67%		67%

		Brandyt;2dl		158,109		16,288		351,014		36,366		21,533		2,097		530,657		54,750												Muut;Glögit		-0%		-4%		67%		67%

		Brandyt;35 ja 50 cl		733,154		95,528		3,121,531		407,426		80,574		10,207		3,935,259		513,161												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		-0%		-3%		67%		68%

		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		105,885		7,578		157,088		11,663		43,701		2,797		306,674		22,038												Valkoviinit;pehmeä & kepeä		0%		-3%		68%		68%

		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		137,702		12,811		398,399		47,184		21,308		1,510		557,409		61,505												Viskit;Straight-tyylinen		2%		-1%		69%		71%

		Ginit ja muut viinat;Genever		1,995		217		2,329		263		689		77		5,012		557												Konjakit;2dl		4%		-0%		71%		72%

		Ginit ja muut viinat;Gin		1,836,159		119,796		3,571,068		297,743		351,355		14,787		5,758,582		432,326												Ginit ja muut viinat;Anistisleet		4%		5%		71%		77%

		Ginit ja muut viinat;Grappa		28,471		935		9,508		290		9,299		264		47,278		1,489												Roseeviinit;Puolimakea		5%		3%		72%		75%

		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		19,181		492		12,691		284		7,457		188		39,329		964												Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		5%		5%		72%		77%

		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		1,820,485		233,871		8,030,802		1,099,388		201,824		23,390		10,053,111		1,356,649												Hanapakkaukset;Valkoviinit		5%		2%		73%		74%

		Ginit ja muut viinat;Tequila		94,470		5,238		171,935		10,407		23,134		933		289,539		16,577												Konjakit;XO		5%		2%		73%		74%

		Hanapakkaukset;Muut		551,662		116,256		1,003,811		233,945		47,505		9,684		1,602,978		359,885												Hanapakkaukset;Punaviinit		5%		2%		73%		73%

		Hanapakkaukset;Punaviinit		9,267,383		2,158,135		26,923,023		6,451,975		771,531		173,829		36,961,937		8,783,939												Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		6%		1%		73%		73%

		Hanapakkaukset;Valkoviinit		9,017,938		2,187,782		26,128,010		6,665,499		773,031		173,657		35,918,980		9,026,937												Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		6%		2%		73%		74%

		Juomasekoitukset;LD greippi		1,657,195		453,920		7,288,668		2,009,868		143,542		38,803		9,089,405		2,502,591												Siiderit;Muut		6%		6%		74%		77%

		Juomasekoitukset;LD maustetut		100,895		24,420		470,713		121,302		9,963		2,222		581,570		147,945												Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen		7%		3%		74%		75%

		Juomasekoitukset;Ready drinks		194,787		30,450		700,390		112,148		20,175		3,002		915,352		145,600												Oluet;Tumma lager		8%		4%		75%		76%

		Juomasekoitukset;Ready to serve		259,642		19,683		458,636		40,589		39,530		2,833		757,809		63,105												Viskit;Blended		8%		5%		76%		77%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		237,720		7,749		182,641		6,669		80,616		2,420		500,977		16,838												Oluet;Lager		8%		5%		76%		77%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		49,264		2,536		80,720		4,415		12,206		504		142,189		7,455												Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		9%		6%		76%		78%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit		1,246,781		290,939		6,252,337		1,376,727		107,367		20,344		7,606,486		1,688,010												Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		9%		5%		76%		77%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		521,022		29,479		715,224		47,480		136,737		5,902		1,372,983		82,861												Juomasekoitukset;Ready drinks		9%		5%		77%		77%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		254,553		33,618		592,596		87,779		38,140		4,103		885,289		125,500												Rommit;Tummat		9%		9%		77%		81%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		211,940		26,603		487,375		63,781		26,326		2,803		725,641		93,186												Konjakit;Muut		9%		6%		77%		77%

		Konjakit;2dl		127,717		3,287		382,029		10,138		26,162		734		535,908		14,159												LD;Muut maut		10%		5%		77%		77%

		Konjakit;Miniplo		102,860		1,972		258,031		4,941		24,178		458		385,068		7,371												Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		10%		8%		78%		79%

		Konjakit;Muut		230,534		6,056		867,610		23,477		32,814		837		1,130,958		30,370												Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		11%		8%		78%		80%

		Konjakit;VS		1,505,999		71,642		8,866,928		432,654		154,753		7,433		10,527,680		511,729												Konjakit;VSOP		11%		7%		78%		79%

		Konjakit;VSOP		1,811,882		57,201		7,236,272		237,816		208,151		6,346		9,256,305		301,363												Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		11%		9%		78%		80%

		Konjakit;XO		1,246,998		22,546		3,841,794		73,152		186,752		2,850		5,275,544		98,548												Oluet;Vahva lager		11%		7%		78%		79%

		Kuohuviinit;<=0,5plo		2,490,147		179,460		2,926,491		239,152		615,520		35,385		6,032,158		453,996												Rommit;Vaaleat		11%		10%		79%		81%

		Kuohuviinit;Aromatisoidut		759,486		90,975		3,221,014		395,883		64,576		7,868		4,045,077		494,727												Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		12%		9%		79%		80%

		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		177,285		21,095		619,001		80,153		17,559		1,695		813,844		102,942												Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		12%		9%		79%		81%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit		13,576,881		1,545,589		22,319,104		2,766,407		2,164,340		220,493		38,060,325		4,532,489												Brandyt;35 ja 50 cl		12%		8%		79%		79%

		Kuohuviinit;Samppanjat		6,286,668		150,368		5,351,871		129,341		2,177,266		45,064		13,815,805		324,773												Kuohuviinit;Aromatisoidut		12%		8%		80%		80%

		LD;Muut maut		711,169		153,326		2,602,656		564,022		64,561		13,185		3,378,386		730,533												Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		12%		9%		80%		81%

		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		300,898		31,922		877,562		113,421		33,362		2,543		1,211,821		147,885												Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		13%		10%		80%		81%

		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		589,919		42,250		2,171,904		158,300		91,094		5,870		2,852,917		206,420												Juomasekoitukset;LD greippi		13%		9%		80%		80%

		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		452,631		62,077		2,779,552		363,191		49,205		6,229		3,281,388		431,496												Valkoviinit;lempeä & makeahko		13%		9%		81%		81%

		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		772,274		52,796		3,324,364		242,894		110,173		6,757		4,206,811		302,447												Vodkat ja viinat;Vodkat		13%		11%		81%		83%

		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		384,055		15,616		786,554		31,093		74,674		2,693		1,245,284		49,402												Juomasekoitukset;LD maustetut		14%		10%		81%		82%

		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		302,626		31,363		1,369,814		152,684		78,021		6,188		1,750,461		190,235												Siiderit;Päärynäsiiderit		14%		10%		81%		81%

		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		1,324,829		112,809		6,006,080		550,509		178,190		13,710		7,509,099		677,028												Brandyt;>=70cl		15%		10%		82%		82%

		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		502,051		58,021		1,999,497		254,027		77,975		8,028		2,579,523		320,077												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit		15%		10%		82%		82%

		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		1,417,579		83,590		5,842,692		377,988		225,886		12,419		7,486,157		473,996												Rommit;Maustettu rommi		16%		13%		83%		85%

		Muovi ja paperikassit;		461,614		0		1,284,577		0		62,604		0		1,808,795		0												Konjakit;VS		17%		13%		84%		85%

		Muu ostospakkaaminen;		3,196		0		1,580		0		1,847		0		6,623		0												Vodkat ja viinat;Viinat		17%		14%		85%		85%

		Muut lahjapakkaukset;		1,838		0		3,935		0		345		0		6,117		0												Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		17%		12%		85%		84%

		Muut tuotteet;		16,844		0		17,573		0		4,354		0		38,771		0												Roseeviinit;Makea		26%		21%		93%		93%

		Muut;Glögit		1,826,215		303,656		4,133,342		691,202		201,488		31,548		6,161,045		1,026,407																		67%		72%

		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		627,174		135,785		2,534,891		599,074		36,818		6,240		3,198,883		741,099																		67%		72%

		Muut;Saket		85,652		5,255		60,080		3,350		26,081		1,305		171,813		9,911																		67%		72%

		Oluet;Ale		1,919,622		264,129		2,671,247		389,975		337,755		41,086		4,928,624		695,190																		67%		72%

		Oluet;Erikoisuus		850,657		103,421		1,391,643		187,581		170,703		18,494		2,413,003		309,496																		67%		72%

		Oluet;Lager		1,742,260		507,877		5,815,553		1,792,702		124,053		32,960		7,681,866		2,333,539																		67%		72%

		Oluet;Pils		260,947		60,686		501,355		122,359		41,198		9,518		803,501		192,562																		67%		72%

		Oluet;Stout & porter		683,844		86,678		1,166,428		177,345		130,196		12,499		1,980,468		276,522																		67%		72%

		Oluet;Tumma lager		142,104		36,542		464,065		123,446		11,170		2,308		617,339		162,296																		67%		72%

		Oluet;Vahva lager		1,415,991		398,796		5,493,181		1,579,556		89,514		24,209		6,998,686		2,002,562																		67%		72%

		Oluet;Vehnäolut		487,945		98,464		859,090		174,497		57,418		10,601		1,404,453		283,562																		67%		72%

		Punaviinit;<=0,5plo		1,189,316		117,403		1,216,226		140,325		268,845		24,119		2,674,387		281,846																		67%		72%

		Punaviinit;marjaisa & raikas		2,678,879		312,257		3,818,369		535,088		529,953		47,220		7,027,201		894,565																		67%		72%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen		23,160,238		3,078,256		43,107,395		6,262,699		2,995,260		363,347		69,262,893		9,704,302																		67%		72%

		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen		2,402,171		403,658		7,516,452		1,293,651		225,550		34,842		10,144,173		1,732,150																		67%		72%

		Punaviinit;roteva & voimakas		2,439,981		191,339		2,965,696		271,749		568,039		26,340		5,973,715		489,427																		67%		72%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt		5,363,014		345,203		5,103,086		385,602		1,436,200		70,831		11,902,300		801,635																		67%		72%

		Rommit;Maustettu rommi		353,679		24,299		1,968,705		151,460		43,351		3,246		2,365,735		179,004																		67%		72%

		Rommit;Miniplo		10,101		229		23,047		510		2,829		71		35,976		809																		67%		72%

		Rommit;Tummat		849,684		85,671		3,160,109		388,293		114,837		7,755		4,124,630		481,718																		67%		72%

		Rommit;Vaaleat		296,169		26,662		1,226,967		129,025		32,376		2,930		1,555,512		158,617																		67%		72%

		Roseeviinit;<=0,5plo		72,030		7,266		65,418		7,029		18,129		1,736		155,577		16,030																		67%		72%

		Roseeviinit;Kuiva		2,238,559		267,298		2,409,500		322,235		396,667		42,078		5,044,726		631,611																		67%		72%

		Roseeviinit;Makea		132		19		5,498		792		284		41		5,914		852																		67%		72%

		Roseeviinit;Puolikuiva		384,919		63,595		847,765		141,660		49,393		7,324		1,282,077		212,579																		67%		72%

		Roseeviinit;Puolimakea		230,401		36,377		670,837		120,390		25,552		4,637		926,790		161,403																		67%		72%

		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;		3,426		0		7,562		0		587		0		11,575		0																		67%		72%

		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		328,695		65,391		520,891		106,685		42,181		8,110		891,767		180,187																		67%		72%

		Siiderit;Muut		84,630		16,288		285,906		63,125		16,800		2,095		387,335		81,508																		67%		72%

		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		162,196		36,845		473,506		109,962		12,015		2,253		647,717		149,060																		67%		72%

		Siiderit;Päärynäsiiderit		48,185		11,079		225,005		52,395		4,199		905		277,389		64,379																		67%		72%

		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		108,520		26,436		163,537		41,005		18,256		4,016		290,313		71,457																		67%		72%

		Sulkeminen ja säilyttäminen;		47,496		0		50,961		0		10,932		0		109,390		0																		67%		72%

		Tarjoilu ja kattaus;		125,506		0		170,607		0		41,490		0		337,603		0																		67%		72%

		Tervehdyskortit;		9,878		0		12,562		0		2,225		0		24,665		0																		67%		72%

		Valkoviinit;<=0,5plo		925,022		94,930		882,751		98,614		230,158		21,814		2,037,931		215,357																		67%		72%

		Valkoviinit;lempeä & makeahko		1,612,136		311,815		7,357,720		1,424,216		148,994		25,706		9,118,851		1,761,737																		67%		72%

		Valkoviinit;pehmeä & kepeä		1,055,166		260,137		2,531,509		632,868		146,918		34,325		3,733,594		927,331																		67%		72%

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen		17,328,760		2,603,739		29,907,167		4,878,341		2,420,614		322,107		49,656,541		7,804,187																		67%		72%

		Valkoviinit;runsas & paahteinen		762,732		62,224		852,122		82,680		195,052		11,822		1,809,907		156,727																		67%		72%

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs		5,630,889		571,326		5,677,213		697,882		1,134,737		95,361		12,442,839		1,364,569																		67%		72%

		Viilentäminen;		11,479		0		9,859		0		4,066		0		25,403		0																		67%		72%

		Viskit;2dl		245,423		14,683		448,341		28,822		50,976		2,403		744,740		45,907																		67%		72%

		Viskit;Blended		2,752,441		290,046		9,404,597		1,046,186		278,823		23,878		12,435,861		1,360,110																		67%		72%

		Viskit;Mallasviskit		1,367,968		29,131		2,547,111		58,800		280,331		5,047		4,195,409		92,979																		67%		72%

		Viskit;Mallasviskit >=70cl		463,072		10,060		986,592		23,763		98,775		1,762		1,548,440		35,585																		67%		72%

		Viskit;Miniplo		93,713		2,340		133,856		3,358		21,439		471		249,008		6,169																		67%		72%

		Viskit;Muut		100,933		3,261		91,391		3,133		32,796		589		225,120		6,983																		67%		72%

		Viskit;Straight-tyylinen		487,791		27,660		1,275,341		76,512		74,934		3,543		1,838,066		107,715																		67%		72%

		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		162,701		13,066		549,322		43,760		39,878		2,984		751,900		59,810																		67%		72%

		Vodkat ja viinat;Viinat		2,885,316		809,349		17,341,503		5,065,730		248,539		66,040		20,475,359		5,941,119																		67%		72%

		Vodkat ja viinat;Vodkat		4,150,902		816,676		19,725,075		4,374,066		522,907		88,382		24,398,884		5,279,124																		67%		72%

		Grand Total		159,057,717		21,977,964		379,582,837		62,116,289		24,090,423		2,489,635		562,730,977		86,583,888																		67%		72%
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Myyntiprofiilit

				perus		normaali		plus

		XS		1		1				0		Kokonais €				381,012,221		67%												Segmentti		LV		Litra

		S		1		1				1		Kokonais L				62,116,289		72%												Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		-49%		-50%

		M		1		1																								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		-48%		-49%

		L		1		1						Valittu €				381,012,221		67%												Ginit ja muut viinat;Grappa		-47%		-52%

		XL				1						Valittu L				62,116,289		72%												Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		-45%		-52%

		XXL				1																								Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		-44%		-43%

												Peitto				279		78%												Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		-41%		-45%

																														Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		-37%		-40%

		Valittu		1																										Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		-37%		-41%

																														Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		-37%		-38%

		Values																												Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		-36%		-41%

		Sum of Veroton myynti (€)		381,012,221																										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		-35%		-42%														 

		Sum of Litramyynti		62,116,289																										Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		-35%		-37%														 

																														Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		-35%		-38%

		Valittu		(All)																										Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		-33%		-35%

		Profiili		(Multiple Items)																										Muut;Saket		-32%		-38%

																														Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		-32%		-36%

		Values																												Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		-32%		-31%

		Sum of Veroton myynti (€)		565,171,497																										Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		-32%		-36%

		Sum of Litramyynti		86,583,888																										Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		-32%		-36%

																														Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		-31%		-32%

																														Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		-31%		-34%

		Valittu		1																										Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		-31%		-35%

																														Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		-30%		-33%

		Values																												Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		-30%		-33%

		Sum of Veroton myynti (€)		381,012,221																										Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		-29%		-33%

		Sum of Litramyynti		62,116,289																										Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		-28%		-30%

																														Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		-28%		-32%

		Valittu		(All)																										Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		-28%		-32%

		Profiili		(Multiple Items)																										Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		-28%		-32%

																														Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		-27%		-32%

		Values																												Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		-27%		-32%

		Sum of Veroton myynti (€)		565,171,497																										Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		-27%		-31%

		Sum of Litramyynti		86,583,888																										Viskit;Muut		-27%		-27%

																														Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		-26%		-28%

																														Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		-25%		-16%

																														Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		-25%		-27%

																														Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		-25%		-19%

		Profiili		(Multiple Items)																										Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		-25%		-24%

																														Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		-24%		-29%

				Column Labels																										Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		-24%		-28%

				0				1				#N/A				Total Sum of Veroton myynti (€)		Total Sum of Litramyynti												Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		-23%		-26%

		Row Labels		Sum of Veroton myynti (€)		Sum of Litramyynti		Sum of Veroton myynti (€)		Sum of Litramyynti		Sum of Veroton myynti (€)		Sum of Litramyynti																Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		-21%		-22%

		-		246,224		7,498		612,530		17,091		73,265		2,006		932,018		26,595												Ginit ja muut viinat;Genever		-21%		-25%

		Alkoholittomat;muut		26,675		3,266		51,498		5,805		5,712		845		83,885		9,916												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		-21%		-25%

		Alkoholittomat;oluet		67,525		15,062		99,394		24,907		11,978		2,465		178,896		42,434												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		-20%		-24%

		Alkoholittomat;siiderit		16,350		3,084		32,830		6,117		2,856		519		52,036		9,720												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		-20%		-24%

		Alkoholittomat;viinit		758,832		73,747		1,273,514		135,081		117,850		10,670		2,150,197		219,497												Roseeviinit;Kuiva		-20%		-21%

		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		200,115		49,076		404,557		120,556		39,746		8,115		644,417		177,746												Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		-19%		-21%

		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		5,249		63		2,349		39		4,496		66		12,093		167												Oluet;Ale;Katkero vahvat		-18%		-20%

		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		1,992		69		1,805		63		2,036		71		5,833		202												Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		-17%		-22%

		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		9,535		96		6,910		78		9,694		118		26,139		292												Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		-17%		-18%

		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		58,160		2,113		101,068		3,618		12,205		407		171,433		6,138												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		-17%		-21%

		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		114,834		4,280		176,699		6,417		24,457		909		315,990		11,606												Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		-17%		-18%

		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		35,024		1,198		40,512		1,516		11,849		315		87,385		3,029												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		-16%		-21%

		Avaaminen		42,463		0		51,654		0		13,969		0		108,086		0												Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		-16%		-19%

		Baaritarvikkeet		22,200		0		20,809		0		5,271		0		48,281		0												Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		-16%		-19%

		Brandyt;>=70cl		551,132		78,473		2,624,445		372,085		50,378		6,517		3,225,956		457,075												Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		-16%		-19%

		Brandyt;>=70cl;<23		147,224		26,538		827,016		147,147		10,551		1,821		984,792		175,506												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		-15%		-14%

		Brandyt;>=70cl;>=23		87,812		7,823		430,765		37,843		9,162		758		527,739		46,424												Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		-15%		-19%

		Brandyt;2dl		158,109		16,288		351,014		36,366		21,533		2,097		530,657		54,750												Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		-15%		-19%

		Brandyt;35 ja 50 cl		733,154		95,528		3,121,531		407,426		80,574		10,207		3,935,259		513,161												Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		-14%		-18%

		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		105,885		7,578		157,088		11,663		43,701		2,797		306,674		22,038												Oluet;Ale;Katkero		-14%		-15%

		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		137,702		12,811		398,399		47,184		21,308		1,510		557,409		61,505												Viskit;Miniplo		-14%		-17%

		Ginit ja muut viinat;Genever		1,995		217		2,329		263		689		77		5,012		557												Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		-13%		-17%

		Ginit ja muut viinat;Gin		1,836,159		119,796		3,571,068		297,743		351,355		14,787		5,758,582		432,326												Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		-13%		-17%

		Ginit ja muut viinat;Grappa		28,471		935		9,508		290		9,299		264		47,278		1,489												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		-13%		-17%

		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		19,181		492		12,691		284		7,457		188		39,329		964												Oluet;Lager;Muut;palvelu		-12%		-16%

		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		1,820,485		233,871		8,030,802		1,099,388		201,824		23,390		10,053,111		1,356,649												Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		-12%		-16%

		Ginit ja muut viinat;Tequila		94,470		5,238		171,935		10,407		23,134		933		289,539		16,577												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		-12%		-16%

		Hanapakkaukset;Muut		551,662		116,256		1,003,811		233,945		47,505		9,684		1,602,978		359,885												Alkoholittomat;oluet		-12%		-13%

		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		863,761		195,766		2,345,677		548,915		105,569		22,579		3,315,007		767,259												Oluet;Stout & porter;Stout		-12%		-11%

		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		5,081,761		1,049,390		13,464,377		2,856,252		413,638		83,682		18,959,776		3,989,324												Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		-12%		-16%

		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		294,098		72,017		1,241,483		289,395		24,616		5,431		1,560,198		366,843												Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		-11%		-16%

		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		232,972		71,612		876,903		279,620		12,393		3,280		1,122,269		354,512												Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		-11%		-14%

		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		2,794,790		769,351		8,994,583		2,477,793		215,314		58,858		12,004,688		3,306,002												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		-11%		-13%

		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		1,320,371		296,853		3,670,805		855,791		150,074		31,555		5,141,251		1,184,199												Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		-11%		-15%

		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		2,872,944		603,071		7,305,682		1,582,845		272,357		55,280		10,450,983		2,241,196												Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		-10%		-14%

		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		598,334		98,917		1,445,417		283,044		63,230		9,218		2,106,981		391,179												Oluet;Erikoisuus		-10%		-11%

		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		512,097		150,839		1,588,230		485,939		31,223		8,171		2,131,550		644,949												Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		-9%		-13%

		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		3,714,191		1,038,102		12,117,878		3,457,880		256,147		69,433		16,088,215		4,565,414												Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		-9%		-12%

		Juomasekoitukset;LD greippi		1,657,195		453,920		7,288,668		2,009,868		143,542		38,803		9,089,405		2,502,591												Oluet;Lager;Lager;palvelu		-9%		-10%

		Juomasekoitukset;LD maustetut		100,895		24,420		470,713		121,302		9,963		2,222		581,570		147,945												Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		-9%		-12%

		Juomasekoitukset;Ready drinks		194,787		30,450		700,390		112,148		20,175		3,002		915,352		145,600												Oluet;Vehnäolut;Muut		-8%		-12%

		Juomasekoitukset;Ready to serve		259,642		19,683		458,636		40,589		39,530		2,833		757,809		63,105												Armanjakit ja calvadosit;Calvados		-8%		-13%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		237,720		7,749		182,641		6,669		80,616		2,420		500,977		16,838												Alkoholittomat;viinit		-8%		-10%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		49,264		2,536		80,720		4,415		12,206		504		142,189		7,455												Ginit ja muut viinat;Tequila		-8%		-9%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		634,401		175,668		2,446,039		676,655		33,142		9,189		3,113,581		861,513												Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		-8%		-11%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		402,008		58,783		2,873,314		446,312		54,601		6,275		3,329,924		511,369												Oluet;Ale;Muut		-8%		-11%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		210,372		56,488		932,984		253,760		19,624		4,880		1,162,980		315,128												Viskit;2dl		-7%		-9%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		521,022		29,479		715,224		47,480		136,737		5,902		1,372,983		82,861												Juomasekoitukset;Ready to serve		-7%		-7%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		254,553		33,618		592,596		87,779		38,140		4,103		885,289		125,500												Viskit;Mallasviskit;>=70cl		-7%		-8%

		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		211,940		26,603		487,375		63,781		26,326		2,803		725,641		93,186												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		-6%		-11%

		Kaataminen ja annostelu		6,484		0		4,194		0		4,854		0		15,532		0												Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		-6%		-8%

		Kestokassit		89,098		0		172,774		0		25,138		0		287,011		0												Alkoholittomat;muut		-6%		-13%

		Kirjat						4		0						4		0												Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		-6%		-8%

		Konjakit;2dl		127,717		3,287		382,029		10,138		26,162		734		535,908		14,159												Viskit;Mallasviskit;<=50cl		-6%		-9%

		Konjakit;Miniplo		102,860		1,972		258,031		4,941		24,178		458		385,068		7,371												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		-6%		-10%

		Konjakit;Muut		230,534		6,056		867,610		23,477		32,814		837		1,130,958		30,370												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		-6%		-10%

		Konjakit;VS;>=70cl		734,820		39,555		4,775,740		259,802		64,627		3,529		5,575,187		302,887												Punaviinit;roteva & voimakas;<10		-5%		-9%

		Konjakit;VS;35cl		365,451		13,932		1,937,214		74,901		47,801		1,883		2,350,466		90,717												Ginit ja muut viinat;Gin		-5%		-3%

		Konjakit;VS;50cl		405,728		18,154		2,153,974		97,951		42,325		2,021		2,602,026		118,126												Oluet;Stout & porter;Porter		-5%		-5%

		Konjakit;VSOP;>=70cl		1,177,044		35,946		4,796,886		152,845		115,383		3,324		6,089,313		192,115												Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		-5%		-9%

		Konjakit;VSOP;35cl		246,953		6,078		933,342		23,666		33,368		761		1,213,663		30,505												Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		-5%		-11%

		Konjakit;VSOP;50cl		387,885		15,177		1,506,045		61,305		59,399		2,262		1,953,330		78,743												Oluet;Pils		-5%		-8%

		Konjakit;XO;<=50cl		224,716		5,207		639,663		15,430		30,847		545		895,226		21,182												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		-5%		-10%

		Konjakit;XO;>=70cl		1,022,282		17,339		3,202,131		57,722		155,905		2,305		4,380,319		77,366												Hanapakkaukset;Muut		-5%		-7%

		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		160,656		13,812		331,396		30,293		27,189		2,189		519,240		46,294												Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		-5%		-7%

		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		903,210		74,629		895,384		75,922		204,681		15,337		2,003,275		165,888												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		-5%		-9%

		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		547,940		58,232		739,742		79,909		104,761		10,116		1,392,443		148,256												Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		-5%		-4%

		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		63,832		4,797		191,400		14,361		10,414		760		265,646		19,919												Alkoholittomat;siiderit		-4%		-9%

		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		101,076		9,705		260,197		24,898		11,935		1,133		373,207		35,737												Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		-4%		-9%

		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		713,433		18,284		508,374		13,769		256,540		5,849		1,478,347		37,903												Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		-4%		-9%

		Kuohuviinit;Aromatisoidut		759,486		90,975		3,221,014		395,883		64,576		7,868		4,045,077		494,727												Muut;Glögit;Miedot		-4%		-8%

		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		177,285		21,095		619,001		80,153		17,559		1,695		813,844		102,942												Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		-4%		-8%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		1,213,400		210,707		3,955,417		687,105		85,533		14,618		5,254,350		912,430												Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		-4%		-6%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		367,444		45,575		1,291,440		157,370		50,011		5,907		1,708,896		208,852												Rommit;Miniplo		-3%		-9%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		334,144		59,160		606,665		108,489		42,306		7,364		983,115		175,013												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		-3%		-7%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		143,094		29,668		267,859		55,911		16,222		3,400		427,175		88,979												Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		-3%		-7%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		1,449,878		96,276		915,996		62,036		425,951		26,983		2,791,826		185,295												Oluet;Ale;Luostari		-3%		-7%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		4,738,327		503,469		4,948,246		537,222		843,728		85,707		10,530,301		1,126,397												Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		-3%		-7%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		656,633		102,911		757,239		118,889		92,286		14,692		1,506,158		236,492												Punaviinit;roteva & voimakas;<12		-3%		-7%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		206,497		30,809		449,585		66,822		21,686		3,238		677,768		100,868												Oluet;Lager;Muut		-2%		-6%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		339		65		354		68						693		134												Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		-2%		-6%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		3,640,319		361,896		6,678,359		672,120		496,580		47,099		10,815,258		1,081,115												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		-2%		-6%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		408,930		60,065		721,497		105,149		51,908		7,679		1,182,336		172,892												Roseeviinit;Puolikuiva		-1%		-5%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		52,668		9,666		385,002		63,789		3,312		532		440,983		73,987												Brandyt;2dl		-1%		-5%

		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		365,207		35,323		1,341,444		131,437		34,817		3,276		1,741,467		170,036												Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		-1%		-5%

		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		938,714		35,510		776,617		29,174		219,680		8,073		1,935,011		72,757												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		-1%		-5%

		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		375,891		3,621		204,231		1,595		330,056		2,843		910,178		8,058												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		-0%		-2%

		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		1,373,916		40,319		1,115,148		32,648		323,769		9,680		2,812,832		82,647												Konjakit;Miniplo		-0%		-5%

		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		1,536,425		32,467		1,165,364		24,411		470,232		10,004		3,172,021		66,882												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		-0%		-3%

		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		1,677,728		30,143		1,338,013		23,990		738,776		12,591		3,754,517		66,724												Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		-0%		-4%

		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		383,993		8,308		752,498		17,524		94,754		1,874		1,231,245		27,705												Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		0%		-4%

		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		654,415		0		1,179,947		0		147,242		0		1,981,605		0												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		0%		-4%

		LD;Muut maut; pullo		300,909		43,044		1,073,671		158,825		32,723		4,674		1,407,302		206,543												Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		1%		-4%

		LD;Muut maut; tölkki		410,260		110,282		1,528,985		405,197		31,839		8,511		1,971,084		523,990												Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		1%		1%

		Lehdet ja lehtiset		0		0		1		0		0		0		1		0												Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		1%		-3%

		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		300,898		31,922		877,562		113,421		33,362		2,543		1,211,821		147,885												Oluet;Vahva lager;Muut		2%		-2%

		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		589,919		42,250		2,171,904		158,300		91,094		5,870		2,852,917		206,420												Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		2%		-3%

		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		452,631		62,077		2,779,552		363,191		49,205		6,229		3,281,388		431,496												Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		2%		-3%

		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		772,274		52,796		3,324,364		242,894		110,173		6,757		4,206,811		302,447												Muut;Glögit;Väkevät		2%		-2%

		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		384,055		15,616		786,554		31,093		74,674		2,693		1,245,284		49,402												Viskit;Straight-tyylinen		2%		-1%

		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		302,626		31,363		1,369,814		152,684		78,021		6,188		1,750,461		190,235												Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		2%		-2%

		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		1,324,829		112,809		6,006,080		550,509		178,190		13,710		7,509,099		677,028												Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		2%		1%

		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		502,051		58,021		1,999,497		254,027		77,975		8,028		2,579,523		320,077												Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		2%		-1%

		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		1,417,579		83,590		5,842,692		377,988		225,886		12,419		7,486,157		473,996												Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		3%		-1%

		Muovi ja paperikassit		461,614		0		1,284,577		0		62,604		0		1,808,795		0												Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		3%		-1%

		Muu ostospakkaaminen		3,196		0		1,580		0		1,847		0		6,623		0												Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		3%		-0%

		Muut lahjapakkaukset		1,838		0		3,935		0		345		0		6,117		0												Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		4%		-0%

		Muut tuotteet		16,844		0		17,573		0		4,354		0		38,771		0												Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		4%		-1%

		Muut;Glögit;Miedot		719,023		135,275		1,376,122		257,169		76,084		13,945		2,171,229		406,388												Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		4%		-1%

		Muut;Glögit;Väkevät		1,107,193		168,382		2,757,220		434,033		125,404		17,603		3,989,816		620,018												Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		4%		-1%

		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		627,174		135,785		2,534,891		599,074		36,818		6,240		3,198,883		741,099												Konjakit;2dl		4%		-0%

		Muut;Saket		85,652		5,255		60,080		3,350		26,081		1,305		171,813		9,911												Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		4%		1%

		Oluet;Ale;Katkero		392,560		54,550		554,994		83,702		85,106		10,109		1,032,660		148,362												Konjakit;XO;<=50cl		4%		1%

		Oluet;Ale;Katkero vahvat		1,012,375		139,923		1,163,513		174,842		184,245		22,162		2,360,134		336,927												Ginit ja muut viinat;Anistisleet		4%		5%

		Oluet;Ale;Luostari		228,781		30,509		470,807		63,308		28,736		3,748		728,325		97,565												Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		4%		1%

		Oluet;Ale;Muut		285,905		39,146		481,933		68,123		39,667		5,067		807,506		112,336												Viskit;Blended;muut;<=50cl		4%		2%

		Oluet;Erikoisuus		850,657		103,421		1,391,643		187,581		170,703		18,494		2,413,003		309,496												Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		5%		0%

		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		402,026		129,462		1,965,610		637,854		24,096		7,707		2,391,732		775,023												Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		5%		1%

		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		125,059		38,574		596,050		184,306		712		220		721,821		223,100												Roseeviinit;Puolimakea		5%		3%

		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		78,210		26,043		342,031		114,030		2,310		765		422,551		140,838												Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		5%		1%

		Oluet;Lager;Lager;palvelu		19,012		4,344		37,249		9,350		7,014		1,548		63,275		15,243												Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		5%		5%

		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		311,087		99,489		945,696		312,445		29,679		8,516		1,286,463		420,451												Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		6%		1%

		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		345,296		104,614		1,033,528		323,565		19,193		5,418		1,398,017		433,597												Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		6%		1%

		Oluet;Lager;Muut		410,321		95,063		827,178		196,920		36,432		7,836		1,273,931		299,819												Konjakit;XO;>=70cl		6%		3%

		Oluet;Lager;Muut;palvelu		51,249		10,286		68,211		14,231		4,617		951		124,076		25,468												Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		6%		2%

		Oluet;Pils		260,947		60,686		501,355		122,359		41,198		9,518		803,501		192,562												Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		6%		3%

		Oluet;Stout & porter;Porter		333,494		52,425		633,174		116,265		54,095		6,450		1,020,763		175,140												Siiderit;Muut		6%		6%

		Oluet;Stout & porter;Stout		350,350		34,253		533,254		61,080		76,101		6,049		959,706		101,382												Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		7%		3%

		Oluet;Tumma lager		142,104		36,542		464,065		123,446		11,170		2,308		617,339		162,296												Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		7%		3%

		Oluet;Vahva lager;Muut		165,273		32,578		395,695		79,380		12,955		2,082		573,922		114,041												Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		7%		4%

		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		211,598		61,516		1,171,954		341,610		5,753		1,651		1,389,305		404,777												Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		7%		4%

		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		173,354		53,607		725,003		224,184		3,171		981		901,528		278,772												Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		8%		3%

		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		68,338		19,746		307,079		90,113		5,611		1,605		381,028		111,464												Oluet;Tumma lager		8%		4%

		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		541,183		160,141		1,905,990		564,964		39,829		11,677		2,487,001		736,782												Viskit;Blended;muut;>=70cl		8%		7%

		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		256,245		71,208		987,461		279,305		22,195		6,214		1,265,901		356,727												Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		8%		4%

		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		207,775		48,365		395,053		90,581		22,775		4,865		625,603		143,812												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		8%		4%

		Oluet;Vehnäolut;Muut		230,863		37,965		372,422		62,545		28,549		4,269		631,834		104,778												Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		8%		4%

		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		49,307		12,134		91,615		21,370		6,094		1,467		147,016		34,972												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		8%		4%

		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		262,150		28,778		202,241		23,837		50,513		4,961		514,905		57,575												Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		9%		6%

		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		688,187		76,011		856,673		106,561		156,982		16,510		1,701,843		199,082												Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		9%		5%

		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		31,751		986		25,313		1,370		2,396		119		59,461		2,475												LD;Muut maut; pullo		9%		5%

		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		39,538		3,267		16,471		1,580		14,354		623		70,363		5,469												Rommit;Tummat;>=70cl		9%		10%

		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		167,689		8,362		115,527		6,976		44,600		1,906		327,816		17,244												Juomasekoitukset;Ready drinks		9%		5%

		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		202,061		49,759		550,819		136,609		2,228		535		755,107		186,902												Rommit;Vaaleat;<=50cl		9%		5%

		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		555,966		36,150		335,442		22,752		209,832		11,764		1,101,240		70,665												Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		9%		5%

		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		1,122,811		135,144		1,880,641		232,626		151,465		17,467		3,154,918		385,236												Konjakit;Muut		9%		6%

		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		443,168		37,439		368,366		31,106		114,816		9,734		926,349		78,279												Konjakit;VSOP;35cl		9%		6%

		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		354,874		53,765		683,100		111,997		51,612		7,721		1,089,586		173,483												Rommit;Tummat;<=50cl		10%		7%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		490,947		124,913		1,312,480		333,800		43,250		10,978		1,846,677		469,691												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		10%		6%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		609,794		24,169		541,419		21,809		256,254		9,744		1,407,467		55,722												Konjakit;VSOP;50cl		10%		6%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		4,334,898		622,595		9,099,932		1,303,053		482,727		71,411		13,917,558		1,997,059												Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		10%		6%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		3,629,189		390,846		6,708,558		730,021		468,918		50,044		10,806,665		1,170,911												Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		10%		8%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		4,676,704		410,397		6,918,158		607,659		567,176		49,761		12,162,038		1,067,817												LD;Muut maut; tölkki		10%		6%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		2,449,814		168,479		2,860,514		196,507		412,162		27,884		5,722,490		392,870												Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		11%		7%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		1,814,674		406,772		4,889,023		1,097,079		162,231		36,504		6,865,928		1,540,354												Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		11%		7%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		1,659,810		331,666		3,569,717		715,842		162,878		31,215		5,392,405		1,078,722												Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		11%		8%

		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		3,494,408		598,420		7,207,594		1,256,930		439,663		75,806		11,141,665		1,931,156												Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		11%		7%

		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		450,871		103,014		1,651,691		380,420		34,237		7,610		2,136,799		491,043												Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		11%		9%

		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		1,002,828		119,083		2,885,286		349,739		114,098		13,302		4,002,212		482,124												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		11%		7%

		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		948,472		181,561		2,979,474		563,492		77,216		13,931		4,005,161		758,984												Konjakit;VSOP;>=70cl		11%		8%

		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		106,187		16,436		183,909		28,910		6,739		1,022		296,835		46,367												Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		12%		9%

		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		146,735		22,475		292,454		45,387		11,337		1,827		450,527		69,688												Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		12%		9%

		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		651,680		20,015		446,506		13,934		346,111		6,973		1,444,298		40,921												Brandyt;35 ja 50 cl		12%		8%

		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		331,799		40,668		527,264		65,753		35,904		4,176		894,968		110,597												Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		12%		8%

		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		137,122		11,819		170,634		14,906		15,058		1,313		322,814		28,039												Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		12%		7%

		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		482,230		40,225		642,063		53,540		49,329		4,088		1,173,622		97,853												Kuohuviinit;Aromatisoidut		12%		8%

		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		298,614		22,590		438,560		33,470		47,801		3,600		784,975		59,660												Rommit;Vaaleat;>=70cl		12%		11%

		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		285,613		17,112		264,305		15,850		55,759		3,342		605,677		36,304												Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		12%		9%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		35,754		6,092		60,987		11,486		2,538		384		99,279		17,962												Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		13%		10%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		62,051		13,418		138,667		30,055		2,861		577		203,579		44,050												Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		13%		10%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		2,351,638		90,549		1,890,306		74,913		867,632		27,017		5,109,577		192,479												Juomasekoitukset;LD greippi		13%		9%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		453,658		52,894		586,581		69,926		78,381		9,120		1,118,620		131,940												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		13%		9%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		772,761		68,145		901,624		90,504		124,254		10,475		1,798,639		169,124												Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		13%		9%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		525,029		37,029		492,417		34,277		117,919		8,376		1,135,365		79,682												Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		13%		9%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		1,057,668		61,268		878,042		51,106		233,683		13,574		2,169,393		125,948												Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		13%		10%

		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		104,455		15,807		154,462		23,336		8,930		1,307		267,847		40,450												Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		13%		9%

		Rommit;Maustettu rommi		353,679		24,299		1,968,705		151,460		43,351		3,246		2,365,735		179,004												Juomasekoitukset;LD maustetut		14%		10%

		Rommit;Miniplo		10,101		229		23,047		510		2,829		71		35,976		809												Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		14%		9%

		Rommit;Tummat;<=50cl		323,217		38,540		1,237,806		161,099		46,864		4,108		1,607,887		203,746												Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		14%		9%

		Rommit;Tummat;>=70cl		526,467		47,131		1,922,303		227,194		67,973		3,647		2,516,743		277,972												Siiderit;Päärynäsiiderit		14%		10%

		Rommit;Vaaleat;<=50cl		96,764		7,335		349,452		26,624		9,833		793		456,049		34,751												Brandyt;>=70cl		14%		10%

		Rommit;Vaaleat;>=70cl		199,404		19,328		877,516		102,401		22,543		2,137		1,099,463		123,866												Brandyt;>=70cl;>=23		14%		10%

		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		44,962		4,423		33,805		3,379		12,052		1,028		90,820		8,830												Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		15%		11%

		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		27,067		2,843		31,613		3,650		6,077		707		64,757		7,200												Konjakit;VS;35cl		15%		11%

		Roseeviinit;Kuiva		2,238,559		267,298		2,409,500		322,235		396,667		42,078		5,044,726		631,611												Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		15%		11%

		Roseeviinit;Makea		132		19		5,498		792		284		41		5,914		852												Konjakit;VS;50cl		15%		11%

		Roseeviinit;Puolikuiva		384,919		63,595		847,765		141,660		49,393		7,324		1,282,077		212,579												Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		15%		12%

		Roseeviinit;Puolimakea		230,401		36,377		670,837		120,390		25,552		4,637		926,790		161,403												Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		16%		14%

		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		3,426		0		7,562		0		587		0		11,575		0												Rommit;Maustettu rommi		16%		13%

		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		328,695		65,391		520,891		106,685		42,181		8,110		891,767		180,187												Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		16%		13%

		Siiderit;Muut		84,630		16,288		285,906		63,125		16,800		2,095		387,335		81,508												Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		16%		12%

		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		162,196		36,845		473,506		109,962		12,015		2,253		647,717		149,060												Brandyt;>=70cl;<23		17%		12%

		Siiderit;Päärynäsiiderit		48,185		11,079		225,005		52,395		4,199		905		277,389		64,379												Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		17%		13%

		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		108,520		26,436		163,537		41,005		18,256		4,016		290,313		71,457												Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		17%		12%

		Sulkeminen ja säilyttäminen		47,496		0		50,961		0		10,932		0		109,390		0												Konjakit;VS;>=70cl		18%		14%

		Tarjoilu ja kattaus		125,506		0		170,607		0		41,490		0		337,603		0												Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		19%		16%

		Tervehdyskortit		9,878		0		12,562		0		2,225		0		24,665		0												Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		20%		15%

		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		39,780		4,800		107,320		12,874		5,028		610		152,128		18,283												Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		20%		14%

		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		88,175		11,451		81,705		12,557		21,009		2,529		190,889		26,537												Roseeviinit;Makea		26%		21%

		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		548,767		58,462		505,844		57,288		131,160		13,449		1,185,770		129,199

		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		12,554		357		13,641		562		5,704		145		31,898		1,064

		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		235,747		19,860		174,241		15,333		67,257		5,081		477,245		40,273

		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		797,440		175,780		3,557,210		794,304		53,508		11,919		4,408,159		982,003

		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		261,025		33,422		1,231,799		172,904		46,320		4,903		1,539,144		211,229

		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		553,671		102,614		2,568,711		457,009		49,166		8,884		3,171,548		568,506

		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		71,509		15,974		150,130		33,853		1,123		250		222,762		50,076

		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		153,246		27,777		410,559		82,185		24,267		2,983		588,073		112,945

		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		830,410		216,387		1,970,820		516,831		121,528		31,093		2,922,758		764,310

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		661,388		175,486		1,510,546		394,510		55,307		14,816		2,227,241		584,812

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		227,809		11,466		241,747		12,674		116,002		5,091		585,559		29,231

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		2,052,387		288,841		3,817,815		528,899		239,534		35,596		6,109,736		853,336

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		4,441,465		561,873		6,176,290		790,868		668,781		85,695		11,286,535		1,438,435

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		1,367,642		130,981		1,967,943		188,730		208,972		20,162		3,544,556		339,873

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		1,806,643		146,846		1,907,864		155,440		384,852		30,221		4,099,359		332,508

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		411,401		30,488		450,238		33,840		97,854		7,036		959,492		71,363

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		1,364,035		314,723		3,587,376		822,758		90,792		20,672		5,042,204		1,158,153

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		1,800,915		405,891		3,823,931		863,899		177,183		36,769		5,802,029		1,306,559

		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		3,195,074		537,145		6,423,417		1,086,724		381,338		66,049		9,999,829		1,689,918

		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		4,853		724		4,709		695		2,295		344		11,858		1,763

		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		54,024		6,332		132,286		15,482		5,886		704		192,196		22,517

		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		111,060		4,066		43,489		1,824		83,914		2,600		238,463		8,490

		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		217,761		23,098		352,353		38,845		29,470		2,932		599,584		64,874

		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		95,091		8,895		134,430		12,944		13,710		1,284		243,232		23,123

		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		279,943		19,110		184,854		12,890		59,777		3,959		524,574		35,960

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		258,265		61,370		496,729		117,829		26,510		6,305		781,504		185,504

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		626,934		29,223		426,083		20,667		259,656		10,201		1,312,673		60,091

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		1,738,326		208,700		2,126,003		266,447		232,464		28,560		4,096,792		503,707

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		1,096,456		94,663		883,199		76,018		223,882		19,196		2,203,537		189,877

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		1,031,962		75,820		677,564		50,314		201,186		14,780		1,910,712		140,913

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		499,191		29,553		291,174		17,164		154,316		9,213		944,681		55,930

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		60,310		12,451		146,066		29,893		5,445		1,256		211,822		43,599

		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		319,444		59,548		630,396		119,551		31,278		5,850		981,118		184,948

		Viilentäminen		11,479		0		9,859		0		4,066		0		25,403		0

		Viskit;2dl		245,423		14,683		448,341		28,822		50,976		2,403		744,740		45,907

		Viskit;Blended;muut;<=50cl		427,358		32,175		1,201,713		98,665		44,064		3,638		1,673,135		134,478

		Viskit;Blended;muut;>=70cl		495,687		29,116		1,682,891		118,630		58,211		3,236		2,236,790		150,982

		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		1,183,478		156,619		4,566,365		605,798		107,326		11,125		5,857,169		773,541

		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		262,521		33,180		860,378		107,269		20,561		1,819		1,143,460		142,268

		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		383,397		38,957		1,093,250		115,824		48,661		4,061		1,525,308		158,841

		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		259,555		6,978		703,241		19,417		35,626		946		998,422		27,341

		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		203,517		3,082		283,351		4,346		63,149		816		550,018		8,245

		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		197,179		3,486		370,845		6,853		34,492		587		602,517		10,926

		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		1,170,789		25,644		2,176,266		51,948		245,838		4,460		3,592,893		82,053

		Viskit;Miniplo		93,713		2,340		133,856		3,358		21,439		471		249,008		6,169

		Viskit;Muut		100,933		3,261		91,391		3,133		32,796		589		225,120		6,983

		Viskit;Straight-tyylinen		487,791		27,660		1,275,341		76,512		74,934		3,543		1,838,066		107,715

		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		162,701		13,066		549,322		43,760		39,878		2,984		751,900		59,810

		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		1,392,280		445,993		9,949,534		3,167,642		98,493		30,420		11,440,307		3,644,054

		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		218,609		26,315		631,678		75,962		22,257		2,678		872,544		104,955

		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		324,588		64,558		1,347,785		265,416		22,362		4,052		1,694,735		334,025

		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		949,839		272,484		5,412,507		1,556,710		105,428		28,891		6,467,773		1,858,085

		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		1,574,420		360,131		8,360,548		2,063,860		158,165		32,400		10,093,132		2,456,390

		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		509,605		122,714		2,839,468		733,734		45,222		10,424		3,394,295		866,872

		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		284,004		55,560		1,592,465		355,902		37,777		5,901		1,914,247		417,364

		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		387,182		35,564		1,028,954		91,743		74,414		6,599		1,490,550		133,906

		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		337,582		42,451		1,073,275		144,658		30,341		3,511		1,441,198		190,620

		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		974,615		197,422		4,705,074		979,880		154,180		28,786		5,833,868		1,206,088

		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		83,493		2,834		125,291		4,289		22,808		761		231,593		7,884

		Grand Total		159,872,377		21,977,964		381,012,221		62,116,289		24,286,899		2,489,635		565,171,497		86,583,888





Sheet3

		Sum of Veroton myynti (€)		Column Labels

		Row Labels		-		jokeri		perus		normaali		plus		Grand Total

		XS						3,599,036 €		5,118,332 €		2,413,479 €		11,130,847 €

		S						32,633,838 €		24,759,792 €		6,891,427 €		64,285,056 €

		M						40,605,544 €		36,312,975 €		31,407,200 €		108,325,719 €

		L						12,431,893 €		141,375,332 €		34,891,849 €		188,699,073 €

		XL								62,227,655 €		22,352,028 €		84,579,683 €

		XXL								21,947,826 €		61,916,394 €		83,864,220 €

		(blank)		8,151,681 €		24,286,899 €								32,438,580 €

		Grand Total		8,151,681 €		24,286,899 €		89,270,310 €		291,741,911 €		159,872,377 €		573,323,178 €





Profiili myyntidata

		Tuoteryhmä		Alatuoteryhmä		Tuotesegmentti		Profiili		Koko		Valittu		Valittu2		Veroton myynti (€)		Myyntiyksiköt (MYKS)		Litramyynti		Seg1		Seg2		Seg3		Seg4		Seg5		Seg6		Karkea Segmentti

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		3418.1494		1235		444.91		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		529.4424		182		61.99		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		20884.6121		6415		2281.78		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		5886.0037		1850		686.23		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2547.3532		936		314.2		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		3502.0381		1182		411.57		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		4443.691		1337		480.02		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		3442.5872		1205		410.81		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		12948.4941		4441		1597.36		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		589.4927		251		81.98		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		9784.1376		3179		1118.6		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		3443.8751		1119		397.97		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		3697.2385		1206		434.49		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		506.0177		190		70.71		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5711.8888		2120		845.2		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		219.5465		97		32.01		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		2330.4027		673		245.8		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6624.1089		2973		1202.2		Alkoholittomat		muut										Alkoholittomat;muut

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		plus		M		0		ERROR:#N/A		13873.3075		8869		3187.72		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2235.7573		1662		578.72		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		normaali		L		1		ERROR:#N/A		38119.4084		25234		9236.38		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		plus		L		0		ERROR:#N/A		14134.4948		8801		3230.9		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		normaali		S		1		ERROR:#N/A		7663.1271		5478		2007.32		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		normaali		M		1		ERROR:#N/A		8775.2632		6154		2305.71		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		perus		M		1		ERROR:#N/A		7658.638		5565		2035.18		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		perus		S		1		ERROR:#N/A		8271.8595		5906		2188.68		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		24258.2754		14810		5313.66		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3393.1418		2388		852.13		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		16004.9839		10664		3881.73		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		4444.0673		3026		1089.19		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		plus		XL		0		ERROR:#N/A		10616.67		6387		2290.46		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		plus		S		0		ERROR:#N/A		3732.1218		2328		827.4		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11977.7351		7028		2465.44		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		plus		XS		0		ERROR:#N/A		909.7358		579		211.81		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		perus		L		1		ERROR:#N/A		2827.3777		2012		731.79		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;oluet		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9126.8665		6444		2161.03		Alkoholittomat		oluet										Alkoholittomat;oluet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		plus		M		0		ERROR:#N/A		2510.5489		1568		444.935		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		286.059		170		48.62		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		12061.734		7656		2314.32		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		plus		L		0		ERROR:#N/A		3648.0776		2307		703.29		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2375.9695		1471		419.265		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		2648.9157		1601		466.265		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		perus		M		1		ERROR:#N/A		3034.2918		1831		525.59		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		perus		S		1		ERROR:#N/A		3393.9551		2028		580.195		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		6431.7239		4008		1228.51		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		901.9051		557		154.99		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		5123.6963		3303		1015.45		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		1708.7179		1095		334.84		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		2487.8812		1602		489.28		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		plus		S		0		ERROR:#N/A		982.8419		607		168.795		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2856.2299		1698		519.13		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		289.2459		176		49.445		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		perus		L		1		ERROR:#N/A		1294.3688		833		257.565		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;siiderit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1944.9983		1205		375.4		Alkoholittomat		siiderit										Alkoholittomat;siiderit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		plus		M		0		ERROR:#N/A		141656.75		21699		13878.625		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		8878.7421		1479		1000.2		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		515175.385999997		82466		53657.4750000001		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		plus		L		0		ERROR:#N/A		162309.8845		24867		15678.775		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		69921.2157999999		11635		7669		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		123334.0465		20426		13418.2		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		perus		M		1		ERROR:#N/A		105989.0978		17447		11609.775		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		perus		S		1		ERROR:#N/A		89574.9024999999		14826		9963.675		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		313385.543500001		48125		30286.8250000001		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		18574.2287		3091		2026.75		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		226222.875000001		36052		23396.625		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		78237.5531999999		12687		8240.375		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		101968.6752		15641		10117.2		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		plus		S		0		ERROR:#N/A		27990.7325		4225		2678.875		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		117850.4932		17386		10669.575		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		11520.4601		1773		1106.375		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		perus		L		1		ERROR:#N/A		37606.044		6132		4098.675		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;viinit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		71649.6766		9926		6534.175		Alkoholittomat		viinit										Alkoholittomat;viinit

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		plus		M		0		ERROR:#N/A		38418.1484		22225		10164.155		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4293.7348		2211		1399.285		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		normaali		L		1		ERROR:#N/A		154544.9299		85788		44434.0750000002		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		plus		L		0		ERROR:#N/A		40303.1271		23710		10172.66		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		normaali		S		1		ERROR:#N/A		31509.9789		17435		9276.12		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		normaali		M		1		ERROR:#N/A		34779.9949		18330		10996.38		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		perus		M		1		ERROR:#N/A		37962.713		19951		12769.755		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		perus		S		1		ERROR:#N/A		32857.211		16753		11494.09		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		77906.5737000001		45535		17620.415		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9856.2645		5598		2739.42		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		63932.4059		35990		17546.61		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		20937.8427		11693		5491.815		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		plus		XL		0		ERROR:#N/A		30755.9269		18028		7542.815		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		plus		S		0		ERROR:#N/A		10154.501		6289		2934.16		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39745.6874		24272		8114.645		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2576.5282		1595		641.8		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		perus		L		1		ERROR:#N/A		13881.59		7473		4407.965		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Panimot		Alkoholittomat		Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		13317.478		8341		2359.3		Alkoholittomat		Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet										Alkoholittomat;Virvoitusjuomat, mixerit ja vedet

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		plus		M		0		ERROR:#N/A		125.5342		1		0.7		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		681.5596		23		12.9		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		plus		L		0		ERROR:#N/A		195.7929		13		6.9		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		179.0632		11		6.5		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		195.2585		11		7.3		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		perus		M		1		ERROR:#N/A		76.2393		5		2.7		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		perus		S		1		ERROR:#N/A		28.8762		2		1		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		4746.3876		86		52.2		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		57.7524		4		2		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		1129.8078		9		6.3		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		180.9949		4		2.8		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4495.6898		112		66		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		525.6321		18		10.8		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit										Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		765.2261		53		26.5		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		288.7664		20		10		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		86.6289		6		3		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		158.8206		11		5.5		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		28.8768		2		1		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		57.7529		4		2		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1703.7153		118		59		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		707.4725		49		24.5		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2035.7971		141		70.5		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;<=50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		172.2907		12		6		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		272.7893		3		2.1		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1345.5201		38		26.6		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		131.7194		7		4.9		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		56.2326		3		2.1		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		299.2653		16		11.2		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		413.9596		11		7.7		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		19.0664		1		0.7		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		8551.8184		113		79.1		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1517.4355		14		9.8		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		3258.6019		28		19.6		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		578.2062		14		9.8		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9694.1043		169		118.3		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1166.1168		17		11.9		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Armanjakit

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		plus		M		0		ERROR:#N/A		10502.9093		871		407.45		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		perus		XS		1		ERROR:#N/A		302.3664		32		13.15		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		normaali		L		1		ERROR:#N/A		39240.6488		3208		1549.6		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		plus		L		0		ERROR:#N/A		12134.0298		903		444.85		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		normaali		S		1		ERROR:#N/A		7181.9895		531		211.25		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		normaali		M		1		ERROR:#N/A		8496.9783		663		276.35		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		perus		M		1		ERROR:#N/A		7866.6896		610		248.8		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		perus		S		1		ERROR:#N/A		6357.7763		489		181.65		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		24624.1226		1783		889.9		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2223.999		170		63.7		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		18991.7559		1394		689.45		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		7983.1101		576		290		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		plus		XL		0		ERROR:#N/A		8122.0175		590		289.4		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		plus		S		0		ERROR:#N/A		1927.7013		146		58.5		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12205.2941		827		406.75		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		plus		XS		0		ERROR:#N/A		848.8408		65		22.75		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		perus		L		1		ERROR:#N/A		2422.5009		214		94.25		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3909.9839		165		96.6		Armanjakit ja calvadosit		Calvados										Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		22604.2246		2041		908.45		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		868.5159		73		27.65		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		66930.9632		6052		2637.35		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		21996.72		1973		850.45		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		12028.4858		945		355.2		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		14774.1149		1202		466.45		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		16473.7646		1328		527.65		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		11405.8434		907		338.15		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		45715.9033		3734		1664.2		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2400.3004		190		72.95		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		33664.7309		2864		1315.6		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		13145.0705		1077		489.15		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		17617.0692		1411		642.35		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		5121.0838		423		163.5		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24456.83		2047		909.05		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1778.7298		140		50.65		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		5007.198		422		187.3		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;<=50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4051.0394		270		121.5		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		<=50cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		3899.6579		188		131.6		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		21801.0531		1182		828.3		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		8707.1268		448		313.6		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		641.5277		37		25.9		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		2208.4879		126		88.2		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		1026.4773		56		39.2		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		86.7596		4		2.8		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		15626.1054		737		518.6		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		87.7485		5		3.5		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		10536.8704		553		387.1		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		3908.1107		193		135.1		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		5983.4996		287		201.8		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		807.4848		46		32.2		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11848.9708		439		314.5		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		215.3744		9		6.3		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Armanjakit ja calvadosit		Armanjakit ja calvadosit;Calvados;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5793.6383		145		109		Armanjakit ja calvadosit		Calvados		>=70cl								Armanjakit ja calvadosit;Calvados

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		100918.9961		21262		14888.5		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		27310.9484		5682		3978		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		934146.522200008		186477		130580.399999996		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		130301.4126		27053		18937.1		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		149783.5366		31509		22059.9000000001		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		239292.2791		49079		34357.1000000003		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		343627.219		71235		49884.0000000004		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		269012.1633		55525		38893.6000000006		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		210627.2634		41559		29098.5000000002		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		25528.4583		5549		3884.3		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		373125.8297		75028		52526.8000000003		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		152078.7236		29602		20721.4		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		78916.6361999999		15702		10991.4		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		23188.1329		5000		3500		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		50378.2945		9263		6516.8		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7179.7988		1510		1057		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		110539.2948		21714		15199.8		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8292.0859		843		596.1		Brandyt		>=70cl										Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		plus		M		0		ERROR:#N/A		28749.1192		7706		5394.2		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10137.4299		2703		1892.1		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		normaali		L		1		ERROR:#N/A		269659.016200002		68120		47684.0000000003		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		plus		L		0		ERROR:#N/A		34493.1685		8961		6272.7		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		normaali		S		1		ERROR:#N/A		56362.2604999999		14918		10442.6		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		normaali		M		1		ERROR:#N/A		77934.0998999998		19720		13804		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		perus		M		1		ERROR:#N/A		117829.8403		29636		20745.2000000001		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		perus		S		1		ERROR:#N/A		97569.9983999999		25082		17557.4		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		55529.5390999999		13950		9765		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		11179.2183		3007		2104.9		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		110058.0875		27870		19509		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		42831.7948		10620		7434		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		plus		XL		0		ERROR:#N/A		19794.6632		4905		3433.5		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		plus		S		0		ERROR:#N/A		6323.1773		1773		1241.1		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		10550.9888		2602		1821.4		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2334.6342		616		431.2		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		perus		L		1		ERROR:#N/A		33454.4871		8534		5973.8		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;<23		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		628.7965		135		94.5		Brandyt		>=70cl		<23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		plus		M		0		ERROR:#N/A		17582.1159		2249		1574.3		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5223.3043		654		460.8		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		normaali		L		1		ERROR:#N/A		152285.1525		18948		13283.7		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		plus		L		0		ERROR:#N/A		18526.4862		2359		1651.3		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		normaali		S		1		ERROR:#N/A		30750.7153		3880		2716		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		normaali		M		1		ERROR:#N/A		37785.3877		4778		3344.6		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		perus		M		1		ERROR:#N/A		53900.2187		6945		4866.6		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		perus		S		1		ERROR:#N/A		45518.1749		5658		3964.5		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		36086.1644		4521		3164.7		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6646.5535		818		572.6		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		55837.7655		7130		4991		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		25321.6354		3035		2124.5		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		plus		XL		0		ERROR:#N/A		11331.0796		1478		1034.6		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		plus		S		0		ERROR:#N/A		3479.8758		463		324.1		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9161.6382		1064		758		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		plus		XS		0		ERROR:#N/A		806.4234		106		74.2		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		perus		L		1		ERROR:#N/A		17496.1556		2169		1518.3		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;>=70cl;>=23		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3715.8649		320		224.6		Brandyt		>=70cl		>=23								Brandyt;>=70cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		plus		M		0		ERROR:#N/A		30022.98		15306		3061.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1966.776		991		198.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		144139.877799999		74526		14905.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		plus		L		0		ERROR:#N/A		34365.5929		17653		3530.6		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		21954.7964		11369		2273.8		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		38421.1477		19834		3966.8		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		perus		M		1		ERROR:#N/A		32175.7367		16743		3348.6		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		perus		S		1		ERROR:#N/A		21316.5841		11046		2209.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		60641.0797999999		31367		6273.4		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3263.3709		1686		337.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		59819.9763999999		31120		6224		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		15174.5512		7887		1577.4		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		23559.312		12145		2429		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		plus		S		0		ERROR:#N/A		7525.2326		3926		785.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21533.3859		10485		2097		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1995.2977		1041		208.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		perus		L		1		ERROR:#N/A		12781.2072		6626		1325.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;2dl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21.5328		6		1.2		Brandyt		2dl										Brandyt;2dl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		135604.196		44023		17775.8		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		38734.74		12223		5088.35		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1109471.3512		349003		144529.25		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		167999.7711		53396		21882.85		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		191128.4783		60243		25045.5000000001		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		300341.8273		95009		39200.1999999999		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		398799.316200001		125120		52164.9999999996		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		331607.668400001		103225		43462.2499999997		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		281559.7296		89545		36552.65		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		37597.7688		11880		4958.1		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		432115.454500001		135650		56436.6999999998		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		156344.7895		48984		20355.6		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		103194.7037		33289		13449.35		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		33095.6996		10564		4315.55		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		80573.9977		25879		10206.95		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		11700.2454		3715		1551.35		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		125389.1763		39196		16185.5		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Brandyt		Brandyt;35 ja 50 cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1121.3517		313		149.3		Brandyt		35 ja 50 cl										Brandyt;35 ja 50 cl

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		plus		M		0		ERROR:#N/A		29603.689		3615		2021.1		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		204.8173		29		15.85		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		50658.4573		6496		3701.75		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		plus		L		0		ERROR:#N/A		18269.9689		2363		1324.75		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		45218.1955		5760		3339.65		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		21500.948		2850		1622.5		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		perus		M		1		ERROR:#N/A		3988.7819		521		277.95		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		perus		S		1		ERROR:#N/A		3658.6821		486		285.1		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		42789.1455		5376		3059.65		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4081.5934		547		310.75		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		16770.8915		2164		1255.8		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		9156.022		1271		714.05		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		8941.0978		1171		695.7		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		plus		S		0		ERROR:#N/A		4025.9526		529		305.7		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		43700.9046		4763		2797.1		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2255.0697		340		171.2		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		perus		L		1		ERROR:#N/A		1850.0472		254		139.75		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Akvaviitit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8102.9512		776		475.4		Ginit ja muut viinat		Akvaviitit										Ginit ja muut viinat;Akvaviitit

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		plus		M		0		ERROR:#N/A		22146.824		3520		2164.8		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4435.3257		1349		686.1		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		normaali		L		1		ERROR:#N/A		140888.314		28577		16335.7		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		plus		L		0		ERROR:#N/A		26849.1289		4469		2682.1		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		normaali		S		1		ERROR:#N/A		19313.7402		4398		2396		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		normaali		M		1		ERROR:#N/A		41117.2364		8248		4755.4		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		perus		M		1		ERROR:#N/A		50367.6088		10949		6164.1		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		perus		S		1		ERROR:#N/A		37436.0994		9387		5055.3		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		62564.0214999999		9698		5686.8		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2014.1443		408		233		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		65123.8715		12766		7379.4		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		24863.4053		4387		2583.5		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		plus		XL		0		ERROR:#N/A		20761.1834		2913		1725.5		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		plus		S		0		ERROR:#N/A		4726.1985		851		489.3		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21307.9104		2747		1509.9		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		plus		XS		0		ERROR:#N/A		654.6691		107		62.3		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		perus		L		1		ERROR:#N/A		12839.1688		2822		1595.4		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Anistisleet		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5835.4887		462		282.8		Ginit ja muut viinat		Anistisleet										Ginit ja muut viinat;Anistisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		plus		M		0		ERROR:#N/A		934.1807		219		109.5		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1505.677		350		175.2		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		plus		L		0		ERROR:#N/A		65.9896		7		4.1		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		normaali		S		1		ERROR:#N/A		286.6926		67		33.5		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		normaali		M		1		ERROR:#N/A		51.4502		12		6		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		perus		M		1		ERROR:#N/A		34.3		8		4		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		945.4062		199		101.1		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		384.0943		76		39		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		66.6101		10		5.4		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		plus		XL		0		ERROR:#N/A		49.0269		3		2.1		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		688.7478		153		77.1		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Genever		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		381.2163		91		45.5		Ginit ja muut viinat		Genever										Ginit ja muut viinat;Genever

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		plus		M		0		ERROR:#N/A		354642.417		44490		24175.3500000001		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		perus		XS		1		ERROR:#N/A		25677.7748		3811		2266.55		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1397532.97099999		200123		112029.149999997		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		plus		L		0		ERROR:#N/A		386944.7499		47346		26279.0000000002		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		normaali		S		1		ERROR:#N/A		233089.807599999		32939		19660.9500000001		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		normaali		M		1		ERROR:#N/A		322771.4923		49015		29047.6000000003		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		perus		M		1		ERROR:#N/A		345939.122		51659		30190.3000000003		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		perus		S		1		ERROR:#N/A		243969.139599999		38694		23644.9000000002		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		744383.452699998		91037		46646.8000000003		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		55462.5821		7556		4476.75		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		599457.743199999		86011		48471.2000000003		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		246378.8206		32657		18100.6500000001		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		plus		XL		0		ERROR:#N/A		254859.5397		30290		16198.3		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		plus		S		0		ERROR:#N/A		69456.7242		9006		4718.05		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		351354.8253		32317		14787.35		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		plus		XS		0		ERROR:#N/A		25872.2036		3325		1778.15		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		perus		L		1		ERROR:#N/A		100788.8338		16702		9854.85		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Gin		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		105257.7042		5736		3124.3		Ginit ja muut viinat		Gin										Ginit ja muut viinat;Gin

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		plus		M		0		ERROR:#N/A		4978.4655		361		169.3		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		normaali		L		1		ERROR:#N/A		4504.2689		262		141.05		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		plus		L		0		ERROR:#N/A		4463.9895		310		152.5		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		normaali		S		1		ERROR:#N/A		333.8013		21		12.5		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		normaali		M		1		ERROR:#N/A		491.857		30		18.6		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		perus		M		1		ERROR:#N/A		402.2544		31		14.8		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		perus		S		1		ERROR:#N/A		13.4815		1		0.5		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		13776.6885		810		445.35		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		148.7727		8		5.6		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		2356.316		106		64.3		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		968.0749		46		27.3		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		plus		XL		0		ERROR:#N/A		3475.9382		227		105.5		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		plus		S		0		ERROR:#N/A		1536.3598		118		53.1		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9299.1859		424		264.4		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		plus		XS		0		ERROR:#N/A		239.1442		13		9.1		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		perus		L		1		ERROR:#N/A		289.5638		9		5.5		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Grappa		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5287.7586		209		139.7		Ginit ja muut viinat		Grappa										Ginit ja muut viinat;Grappa

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		plus		M		0		ERROR:#N/A		2701.4932		95		44.3		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		normaali		L		1		ERROR:#N/A		3110.9212		149		87.25		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		plus		L		0		ERROR:#N/A		1612.4207		84		33.15		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2716.614		47		21.55		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		normaali		M		1		ERROR:#N/A		198.5853		17		8.9		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		perus		M		1		ERROR:#N/A		424.2167		24		12.1		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		perus		S		1		ERROR:#N/A		380.8764		44		30.8		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		12562.6607		789		362.65		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		3068.3141		134		62.55		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		2325.1204		116		51.6		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		plus		XL		0		ERROR:#N/A		2303.9464		116		52.2		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7457.3857		384		187.9		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		perus		L		1		ERROR:#N/A		466.0213		17		9.2		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5816.0148		211		110.6		Ginit ja muut viinat		Hedelmätisleet										Ginit ja muut viinat;Hedelmätisleet

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		plus		M		0		ERROR:#N/A		359560.9423		87978		45284.0400000002		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		perus		XS		1		ERROR:#N/A		108215.1925		27868		16621.46		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2704598.2246		671719		368986.850000015		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		plus		L		0		ERROR:#N/A		421449.7907		103905		54230.2900000001		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		normaali		S		1		ERROR:#N/A		541367.144300001		125817		72189.6099999995		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		normaali		M		1		ERROR:#N/A		788658.707900001		187231		106161.999999998		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		perus		M		1		ERROR:#N/A		1075571.61739999		264609		150855.059999997		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		perus		S		1		ERROR:#N/A		924407.874999999		223596		130253.089999997		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		661505.797000002		168356		86311.9999999992		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		121233.567		26939		15658.43		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1090059.2301		274769		146722.809999998		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		354431.4579		87301		46652.3200000001		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		plus		XL		0		ERROR:#N/A		268394.8161		67882		34531.8000000001		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		plus		S		0		ERROR:#N/A		81878.3485		20367		9949.4		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		201824.4678		53854		23389.79		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		plus		XS		0		ERROR:#N/A		27695.5157		6852		3563.21		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		perus		L		1		ERROR:#N/A		322258.7572		81895		45286.6100000001		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24300.3484		4430		2250.07		Ginit ja muut viinat		Maustetut viinat										Ginit ja muut viinat;Maustetut viinat

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		plus		M		0		ERROR:#N/A		14835.215		1240		779.15		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		perus		XS		1		ERROR:#N/A		868.533		85		55.9		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		normaali		L		1		ERROR:#N/A		70267.5700999999		6665		4238.9		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		plus		L		0		ERROR:#N/A		15275.7725		1401		886.6		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		normaali		S		1		ERROR:#N/A		8615.968		803		500.2		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		normaali		M		1		ERROR:#N/A		16043.5321		1524		956.35		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		perus		M		1		ERROR:#N/A		15496.8227		1521		952		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		perus		S		1		ERROR:#N/A		9101.6795		977		590.35		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		46879.2601		4452		2554		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		812.9615		87		54.9		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		32561.39		3205		1981.95		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		12491.1666		1292		754.6		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		plus		XL		0		ERROR:#N/A		14484.401		1327		830		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		plus		S		0		ERROR:#N/A		2698.0087		321		168.6		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		23133.8798		1861		932.65		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		plus		XS		0		ERROR:#N/A		297.0853		37		19.5		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		perus		L		1		ERROR:#N/A		5675.5337		565		321.45		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Väkevät		Ginit ja muut viinat		Ginit ja muut viinat;Tequila		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		10148.3698		469		289.6		Ginit ja muut viinat		Tequila										Ginit ja muut viinat;Tequila

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		106488.0312		8564		23075.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4984.6265		585		1231		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		395868.905599999		34821		92890.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		129436.4093		10001		27333		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		57911.652		5491		13584.5		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		118008.098		10608		27805.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		72496.3206		7075		17817.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		52307.7614		5367		13033.5		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		211468.9814		16564		44236.25		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		21746.7101		1826		4674.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		192698.9943		15990		42954.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		62971.03		5369		14133.5		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		76191.0011		6163		16153.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		21290.4841		1607		4118		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		47504.7097		3720		9684		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6787.3099		488		1338.75		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		24816.9484		2224		5819		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8347.4443		674		1734.25		Hanapakkaukset		Muut										Hanapakkaukset;Muut

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		plus		M		0		ERROR:#N/A		174482.8434		23621		39269.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		perus		XS		1		ERROR:#N/A		21127.3797		2948		4959.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		921791.334300002		125533		216893		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		plus		L		0		ERROR:#N/A		179607.6785		24225		40449		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		158127.4156		21642		36267.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		224852.9595		30742		52337.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		perus		M		1		ERROR:#N/A		232792.390599999		31940		54554.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		perus		S		1		ERROR:#N/A		175179.408399999		24189		40950		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		315745.3816		42594		71954		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		32571.9356		4464		7612		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		380180.8423		51416		88687		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		128158.4831		17321		29778.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		138577.6815		18658		31735		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		plus		S		0		ERROR:#N/A		42187.5695		5676		9421.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		105569.3765		14035		22578.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		13159.5208		1775		2936.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		perus		L		1		ERROR:#N/A		70894.3806		9694		16875		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;<20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9985.0743		1455		2366		Hanapakkaukset		Punaviinit		<20								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		plus		M		0		ERROR:#N/A		1060450.8414		73608		220832		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		perus		XS		1		ERROR:#N/A		90890.4002000001		6660		19980		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		normaali		L		1		ERROR:#N/A		5183056.6589		365263		1096237		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		plus		L		0		ERROR:#N/A		1180124.5574		81105		243323		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1064277.8066		75777		227351		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		normaali		M		1		ERROR:#N/A		1377273.86550001		97161		291513		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		perus		M		1		ERROR:#N/A		1180444.89680001		84236		252992		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		perus		S		1		ERROR:#N/A		918568.952099995		66382		199420		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1863168.34850002		127200		381826		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		228669.5519		16317		48951		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		2175302.11510002		152581		458427		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		867639.631699996		60362		181086		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		plus		XL		0		ERROR:#N/A		678938.889999996		46676		140028		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		plus		S		0		ERROR:#N/A		209587.0356		14852		44556		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		413637.6575		27894		83682		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		plus		XS		0		ERROR:#N/A		89491.7795		6275		18825		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		perus		L		1		ERROR:#N/A		378252.9687		26765		80295		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;>=30		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		59248.327		3926		11866		Hanapakkaukset		Punaviinit		>=30								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		47558.6972		5447		11671		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		7486.3552		763		1533.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		500549.6793		54564		119384		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		67046.0358		7624		16693.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		63243.4255999999		6575		13381		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		108151.1513		11583		24409		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		139839.5277		14744		31131.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		88592.3001999998		9065		18490.25		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		118063.064		12913		28689		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7528.868		720		1323.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		204396.829		22639		50901.25		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		77804.9641		8458		18821.75		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		52172.4883		5828		12767		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		7531.7584		899		1850		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24616.3868		2728		5431		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1725.8521		182		346.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		43890.2175		4724		10019.25		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;20-24,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2229.4816		242		584.25		Hanapakkaukset		Punaviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		42991.3426		4661		13915		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5682.9473		620		1834		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		357812.1929		38551		114124		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		60159.4509000001		6218		17966		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		55375.241		5899		17427		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		90953.3906000001		9728		28779		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		78228.3621		8493		25287		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		55645.89		5911		17295		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		89404.4219000001		9340		27265		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6821.1053		698		2004		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		136705.6155		14841		44289		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		59620.5848		6390		18924		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		33098.3371		3470		10294		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		6867.2834		731		2064		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12393.463		1209		3280		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		451.5518		42		108		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		30058.0423		3255		9657		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;25-26,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3881.9586		429		1279		Hanapakkaukset		Punaviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		594273.121199997		54408		163191		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		77240.0061		7034		21099		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		3357194.63630002		308668		925846		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		643739.566999996		59180		177505		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		677911.229999992		62044		186094.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		927127.714299995		85226		255634.25		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		880255.437599993		80521		241505.75		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		752016.011699991		68644		205904.75		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		990763.937199997		91217		273604.75		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		157339.865		14372		43086		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1415687.50380001		130506		391463.25		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		510819.170499999		47133		141375		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		376764.1238		34556		103662.75		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		139417.4458		12604		37806		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		215313.8473		19624		58857.75		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		49832.2598		4527		13581		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		238991.6836		21932		65784.75		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Punaviinit;27-29,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25160.7629		2289		6841.5		Hanapakkaukset		Punaviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Punaviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		plus		M		0		ERROR:#N/A		284683.8302		39880		64326.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		perus		XS		1		ERROR:#N/A		31678.2975		4435		7683.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1435049.93929998		198833		331760		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		plus		L		0		ERROR:#N/A		295195.679700001		40877		66563.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		233224.6248		32775		54589		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		355107.948500002		49967		83594		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		perus		M		1		ERROR:#N/A		382213.403000002		53730		91459.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		perus		S		1		ERROR:#N/A		290969.797900002		40719		69028.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		484845.354600001		66261		108220.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		40804.8189		5726		9717.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		585278.993900001		80880		134835		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		202644.2949		27911		46711.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		178303.5067		24420		39918.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		plus		S		0		ERROR:#N/A		61467.4651		8480		13982		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		150074.4106		20179		31555		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		15875.6463		2273		3842		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		perus		L		1		ERROR:#N/A		113832.7189		15753		26412.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;<20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1786.8628		235		404		Hanapakkaukset		Valkoviinit		<20								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		plus		M		0		ERROR:#N/A		561941.525299995		39832		119491		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		perus		XS		1		ERROR:#N/A		55747.6083		4238		12714		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2713560.22790005		195488		586442		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		plus		L		0		ERROR:#N/A		676781.288599993		47394		142071		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		normaali		S		1		ERROR:#N/A		526929.048099995		38142		114352		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		normaali		M		1		ERROR:#N/A		739061.698699992		53375		160108		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		perus		M		1		ERROR:#N/A		704972.349499992		51829		155487		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		perus		S		1		ERROR:#N/A		566660.960099994		41978		125934		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1071081.1328		74409		223195		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		139713.5401		10129		30387		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1194772.92840001		85051		255159		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		445115.987699998		31608		94817		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		plus		XL		0		ERROR:#N/A		393341.908299999		27527		82581		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		plus		S		0		ERROR:#N/A		123042.9459		8629		25848		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		272357.2158		18458		55280		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		plus		XS		0		ERROR:#N/A		46755.6593		3295		9885		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		perus		L		1		ERROR:#N/A		219147.1795		15815		47445		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;>=30		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		46097.2677		3146		9431		Hanapakkaukset		Valkoviinit		>=30								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		83749.7192000001		7746		13341.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12405.3333		1396		2741.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		577781.053099998		59345		110447		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		148410.2765		14415		25154.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		71152.2253		7505		14377		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		120917.8048		12722		24453.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		135056.997		14745		29295		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		105263.9478		11559		23100		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		242786.3174		23201		39872		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		21015.2373		2106		3836		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		253896.4723		25477		45994.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		98642.4511		10025		18565.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		92439.9483		8871		15218.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		21856.9206		2135		3881		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		63230.0794		5772		9218		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		9091.1389		842		1449.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		49285.1269		5259		10233.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;20-24,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4107.5687		399		770		Hanapakkaukset		Valkoviinit		20-24,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		102422.8032		10370		30155		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12756.3346		1326		3978		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		620469.438799998		63792		188786		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		120645.6364		12193		35495		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		83837.3756000001		8662		25747		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		153960.7054		15913		47238		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		166701.5169		17338		51631		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		130347.6969		13560		40435		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		184027.5803		18581		54152		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		15364.3496		1573		4648		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		268501.5667		27616		81862		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		85298.9508000001		8766		25993		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		79115.6101		7975		23209		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		20984.7976		2161		6343		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		31222.8717		2975		8171		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4900.7748		503		1485		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		50991.8307		5277		15621		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;25-26,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3744.4945		363		1002		Hanapakkaukset		Valkoviinit		25-26,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		830140.996399994		78438		231255		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		126074.0035		12147		36441		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		4475145.92640009		428148		1275473		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		862277.016599995		81691		241160.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		820584.907199993		78514		233489		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		1197072.78280001		114873		342055.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		1266542.39110001		121361		362668		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		1084161.34480001		104091		310531.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1260771.4451		119310		352585.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		210911.6415		20280		60573		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1906813.83550001		182494		543307.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		651931.292399997		62135		185175.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		515233.307899998		48826		144364.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		175930.221		16693		49578		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		256146.8332		23773		69432.5		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		69837.9505		6527		19158		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		378639.4114		36219		108166		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Viinit		Hanapakkaukset		Hanapakkaukset;Valkoviinit;27-29,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21872.1973		1984		5818		Hanapakkaukset		Valkoviinit		27-29,99								Hanapakkaukset;Valkoviinit

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		plus		M		0		ERROR:#N/A		7633.4206		1065		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		440.4343		63		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		18425.7332		2556		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		plus		L		0		ERROR:#N/A		7655.8084		1103		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		3676.9267		523		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		4836.5541		682		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		perus		M		1		ERROR:#N/A		4282.8766		606		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		perus		S		1		ERROR:#N/A		3572.7007		513		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		19964.7509		2490		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1024.5297		141		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		10596.5968		1419		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		3470.5448		472		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		5530.6851		770		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		plus		S		0		ERROR:#N/A		1209.1261		172		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		13969.1239		1788		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		469.402		66		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		perus		L		1		ERROR:#N/A		1327.2065		193		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Avaaminen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1116.0483		44		0		Avaaminen												Avaaminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		plus		M		0		ERROR:#N/A		1090.5003		84		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		perus		XS		1		ERROR:#N/A		91.4032		6		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		normaali		L		1		ERROR:#N/A		5988.3079		504		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		plus		L		0		ERROR:#N/A		4342.6945		378		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		normaali		S		1		ERROR:#N/A		259.2099		33		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		normaali		M		1		ERROR:#N/A		523.6777		54		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		perus		M		1		ERROR:#N/A		301.2583		39		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		perus		S		1		ERROR:#N/A		357.7745		52		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		12212.3095		1054		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		33.871		5		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		8586.5657		654		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		4463.9843		344		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		plus		XL		0		ERROR:#N/A		4336.0656		371		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5271.0327		377		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		plus		XS		0		ERROR:#N/A		218.7096		8		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		perus		L		1		ERROR:#N/A		203.226		30		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Baaritarvikkeet		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2023.8707		116		0		Baaritarvikkeet												Baaritarvikkeet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		plus		M		0		ERROR:#N/A		340.4505		143		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12.8384		8		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1248.0888		566		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		plus		L		0		ERROR:#N/A		1002.6565		436		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		normaali		S		1		ERROR:#N/A		118.1916		75		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		normaali		M		1		ERROR:#N/A		188.4422		82		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		perus		M		1		ERROR:#N/A		156.425		91		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		perus		S		1		ERROR:#N/A		223.5138		139		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		4444.2058		1105		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		26.6128		13		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1564.2266		563		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		569.7869		237		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		plus		XL		0		ERROR:#N/A		650.0765		265		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		plus		S		0		ERROR:#N/A		46.2088		24		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4854.2948		402		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		perus		L		1		ERROR:#N/A		86.0554		53		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kaataminen ja annostelu		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1586.4357		112		0		Kaataminen ja annostelu												Kaataminen ja annostelu;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		perus		XS		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		normaali		L		1		ERROR:#N/A		0.9091		1		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		normaali		S		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		perus		S		1		ERROR:#N/A		0.9091		1		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		0.9091		1		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1.3636		1		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		perus		L		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Kirjat		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		Kirjat												Kirjat;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		plus		M		0		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		normaali		L		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		plus		L		0		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		normaali		M		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		perus		M		1		ERROR:#N/A		1.2903		1		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		perus		S		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		plus		XL		0		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		plus		S		0		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		perus		L		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Lehdet ja lehtiset		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		Lehdet ja lehtiset												Lehdet ja lehtiset;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		plus		M		0		ERROR:#N/A		534.5876		60		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		perus		XS		1		ERROR:#N/A		0		0		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		normaali		L		1		ERROR:#N/A		5684.2353		347		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		plus		L		0		ERROR:#N/A		2895.1081		264		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		normaali		S		1		ERROR:#N/A		219.8384		16		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		normaali		M		1		ERROR:#N/A		175.2014		29		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		perus		M		1		ERROR:#N/A		506.6934		43		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		perus		S		1		ERROR:#N/A		191.79		32		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		11760.0177		1487		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8.3629		3		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		6430.4033		379		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		4300.4224		264		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		plus		XL		0		ERROR:#N/A		1653.7877		136		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		plus		S		0		ERROR:#N/A		0		0		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4354.2767		413		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		plus		XS		0		ERROR:#N/A		0		0		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		perus		L		1		ERROR:#N/A		55.7821		11		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Muut tuotteet		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		356.2577		16		0		Muut tuotteet												Muut tuotteet;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		plus		M		0		ERROR:#N/A		6627.7863		924		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		175.3233		36		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		18576.1694		2907		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		plus		L		0		ERROR:#N/A		9606.6615		1341		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1978.7893		375		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		4619.0186		802		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		perus		M		1		ERROR:#N/A		2239.893		384		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		perus		S		1		ERROR:#N/A		1487.1913		286		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		23103.0032		3070		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		756.5021		138		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		13410.4642		1837		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		6699.3666		931		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		6739.6795		937		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		plus		S		0		ERROR:#N/A		965.1712		158		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		10932.4511		1529		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		454.0261		82		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		perus		L		1		ERROR:#N/A		1018.4881		212		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Sulkeminen ja säilyttäminen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1073.7911		115		0		Sulkeminen ja säilyttäminen												Sulkeminen ja säilyttäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		plus		M		0		ERROR:#N/A		16561.9249		21272		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1373.3594		1537		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		normaali		L		1		ERROR:#N/A		58289.5532		43571		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		plus		L		0		ERROR:#N/A		28300.573		15874		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		normaali		S		1		ERROR:#N/A		7775.0759		7632		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		normaali		M		1		ERROR:#N/A		12751.8189		10649		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		perus		M		1		ERROR:#N/A		14444.6608		11522		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		perus		S		1		ERROR:#N/A		10521.3795		10067		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		57948.5391		27397		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1966.528		2026		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		40410.0917		17532		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		17004.5327		6626		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		plus		XL		0		ERROR:#N/A		19620.4491		15254		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		plus		S		0		ERROR:#N/A		2339.7959		3557		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		41489.5641		38137		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		plus		XS		0		ERROR:#N/A		734.8051		936		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		perus		L		1		ERROR:#N/A		6070.4335		3467		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Tarjoilu ja kattaus		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9911.6703		1490		0		Tarjoilu ja kattaus												Tarjoilu ja kattaus;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		plus		M		0		ERROR:#N/A		880.5364		154		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		47.7256		10		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		3507.2785		613		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		plus		L		0		ERROR:#N/A		2160.6216		342		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		561.2399		116		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		916.868		181		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		perus		M		1		ERROR:#N/A		544.4739		106		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		perus		S		1		ERROR:#N/A		607.8687		117		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		6788.4278		826		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		149.0556		27		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		2612.2565		445		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		827.9479		138		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		1463.157		189		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		plus		S		0		ERROR:#N/A		101.9513		17		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4065.9988		488		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		83.9028		15		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		perus		L		1		ERROR:#N/A		83.9433		18		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Oheistuotteet		Juomatarvikkeet		Viilentäminen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1160.8702		86		0		Viilentäminen												Viilentäminen;

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		plus		M		0		ERROR:#N/A		37202.1098		3426		1355.244		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		483.2666		47		19.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		72107.6532		6906		2694.662		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		plus		L		0		ERROR:#N/A		42648.3284		3710		1436.66		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		7561.0365		684		281.775		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		15438.189		1529		631.658		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		perus		M		1		ERROR:#N/A		8680.4598		820		348.546		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		perus		S		1		ERROR:#N/A		6707.4995		680		289.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		116390.9138		9149		3625.26		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1440.0611		137		58.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		46541.4159		3978		1548.364		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		18832.5977		1572		620.41		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		31118.0306		2499		973.983		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		plus		S		0		ERROR:#N/A		7856.0784		669		255.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		80616.0162		5979		2419.509		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2504.5994		272		102.25		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		perus		L		1		ERROR:#N/A		4848.6886		442		175.975		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		47474.2307		3880		1626.708		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruokaviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Jälkiruokaviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		plus		M		0		ERROR:#N/A		7965.0303		1203		450.775		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		perus		XS		1		ERROR:#N/A		424.5044		56		21		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		normaali		L		1		ERROR:#N/A		32327.2872		4800		1814.4		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		plus		L		0		ERROR:#N/A		9171.6097		1318		495.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		normaali		S		1		ERROR:#N/A		3845.7251		523		203.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		normaali		M		1		ERROR:#N/A		8484.8734		1230		468.45		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		perus		M		1		ERROR:#N/A		6608.3414		863		337.05		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		perus		S		1		ERROR:#N/A		5476.7256		772		298.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		24295.239		3137		1193.375		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1110.6387		140		53.25		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		15045.255		2172		816.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		5125.5797		734		277.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		plus		XL		0		ERROR:#N/A		6014.9801		831		312.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		plus		S		0		ERROR:#N/A		1423.1048		162		60.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12205.6429		1283		504.25		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		plus		XS		0		ERROR:#N/A		393.6163		61		22.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		perus		L		1		ERROR:#N/A		2270.6239		321		124.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4961.1751		461		187.375		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Madeirat										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Madeirat

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		137982.6314		51290		38344.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		37551.3232		13899		10424.25		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		883122.599999991		330833		244069.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		137363.112		50693		37996.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		150610.864300001		55827		41844.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		220301.094700001		81502		61036.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		334322.3109		123733		92400.375		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		248086.383200001		91595		68643.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		229309.195500001		86025		63292.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		22611.3747		8484		6358.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		362539.736200001		136324		100383.375		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		101938.103		38435		28183.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		93144.4478999999		34708		25882.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		31179.3478		11507		8630.25		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		33141.6334		12287		9189.375		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5422.3478		2029		1521.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		84954.8532999999		31672		23311.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		794.5287		312		232.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		<8								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		41816.2188000001		15750		11670.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12457.7864		4388		3345.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		354075.317200001		125798		96994.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		41196.2695		14660		11009		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		42069.3362000001		14939		11162.375		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		83494.3523999999		30363		22778.25		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		128283.3753		45637		34793.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		106390.0859		38227		29012.375		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		78843.493		28127		20849.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6920.2448		2457		1844.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		128983.3604		45512		34917.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		34225.0073		11583		9041		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		32367.7256		11499		8465.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		14204.9639		5416		3993.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		19624.4765		6760		4879.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1943.0172		666		499.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		36085.2943		12863		9869.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		669.3543		184		114.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		8-9,99								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		plus		M		0		ERROR:#N/A		67108.279		12949		9568.025		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		perus		XS		1		ERROR:#N/A		51894.5795		11314		8451.7		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		normaali		L		1		ERROR:#N/A		875705.946199999		180507		134527.624999999		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		plus		L		0		ERROR:#N/A		90057.0440000001		18218		13681.725		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		normaali		S		1		ERROR:#N/A		187454.915900002		39044		29030.9		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		normaali		M		1		ERROR:#N/A		241104.444800001		49781		37048.9000000001		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		perus		M		1		ERROR:#N/A		493643.1727		104773		78050.9999999999		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		perus		S		1		ERROR:#N/A		409278.629699998		88469		66070.1		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		161903.230900001		31125		23183.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		38422.486		8090		6020.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		329886.731199999		66537		49757.0250000001		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		120527.8205		23851		17794.85		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		plus		XL		0		ERROR:#N/A		64257.9671		12841		9570.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		plus		S		0		ERROR:#N/A		12812.1846		2574		1899.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		54601.362		8558		6275		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5869.5413		1190		878.8		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		perus		L		1		ERROR:#N/A		125395.6695		26199		19558.7		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit;10 ja yli		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		43728.2003		5239		3846.225		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Muut väkevät viinit		10 ja yli								Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Muut väkevät viinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		plus		M		0		ERROR:#N/A		89374.1407		9394		5214.45		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3536.8927		402		262.325		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		287483.1369		31518		19257.85		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		plus		L		0		ERROR:#N/A		100686.6063		10519		5763.3		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		40089.7245		4203		2756		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		64070.6907		7333		4297.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		perus		M		1		ERROR:#N/A		50139.579		5346		3390.275		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		perus		S		1		ERROR:#N/A		39452.2391		4423		2823.4		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		230734.0502		23105		12712.8		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8448.722		919		603.325		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		144670.8344		15391		9199.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		59189.4993		6154		3678.85		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		77535.0877		7982		4369.675		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		plus		S		0		ERROR:#N/A		17262.0096		1844		1071.9		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		136737.1171		11911		5901.9		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5430.3899		596		346.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		perus		L		1		ERROR:#N/A		18142.7455		2016		1210.825		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		40966.0405		2721		1701.7		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Portviinit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Portviinit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		plus		M		0		ERROR:#N/A		46731.0322999999		9721		6730.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4522.8486		985		730.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		normaali		L		1		ERROR:#N/A		213623.4429		44041		31725.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		plus		L		0		ERROR:#N/A		48521.4064		9600		6657		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		normaali		S		1		ERROR:#N/A		34244.2083999999		7234		5257.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		normaali		M		1		ERROR:#N/A		56912.0148999999		11766		8416.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		perus		M		1		ERROR:#N/A		63246.4270999999		13625		10055.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		perus		S		1		ERROR:#N/A		51765.5294999999		11013		8044.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		112789.9728		20650		14057.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8107.3339		1747		1286.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		106931.1611		20650		14852.25		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		37536.4167		7097		5061		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		plus		XL		0		ERROR:#N/A		32551.6395		6203		4228.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		plus		S		0		ERROR:#N/A		9951.8802		2044		1398		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		38140.0054		6657		4102.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4007.1907		821		547.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		perus		L		1		ERROR:#N/A		15706.2939		3280		2348.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6033.6967		751		403.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Sherryt										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Sherryt

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		plus		M		0		ERROR:#N/A		40624.7794		6224		5214.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1779.3389		235		213.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		193673.3643		30716		25428.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		plus		L		0		ERROR:#N/A		44230.1608		7003		5665.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		28248.8389		4181		3579.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		49121.4046		7944		6551.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		perus		M		1		ERROR:#N/A		41815.8669		6247		5397.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		perus		S		1		ERROR:#N/A		31928.4712		4695		4060.75		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		86392.4444		14068		10601.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6883.1572		1015		867.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		91953.3587999999		14874		12267		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		29821.518		4847		3858.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		30166.0399		4957		3908.625		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		plus		S		0		ERROR:#N/A		7276.1289		880		840.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		26325.5693		4073		2802.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3250.6633		451		373.125		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		perus		L		1		ERROR:#N/A		12149.634		1891		1555.875		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4789.7703		498		382.5		Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit		Vermutit										Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit;Vermutit

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		plus		M		0		ERROR:#N/A		17349.103		2174		434.8		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2440.6436		355		71		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		130645.2871		17360		3472		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		plus		L		0		ERROR:#N/A		29096.9295		3813		762.6		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		31247.165		3947		789.4		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		31873.175		4172		834.4		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		perus		M		1		ERROR:#N/A		44018.6739		5734		1146.8		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		perus		S		1		ERROR:#N/A		32078.4596		4528		905.6		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		61216.9306000001		7850		1570		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4172.8679		512		102.4		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		63462.1124		8383		1676.6		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		21750.3539		2917		583.4		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		17794.6846		2261		452.2		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		plus		S		0		ERROR:#N/A		1683.8893		245		49		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		26161.9363		3669		733.8		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		575.6245		91		18.2		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		perus		L		1		ERROR:#N/A		20339.8159		2783		556.6		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;2dl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		335.3257		27		5.4		Konjakit		2dl										Konjakit;2dl

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		plus		M		0		ERROR:#N/A		21934.1243		8742		419.28		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2486.0882		969		47.49		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		normaali		L		1		ERROR:#N/A		95012.5674000002		37261		1821.97		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		plus		L		0		ERROR:#N/A		20762.2818		8160		398.48		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		normaali		S		1		ERROR:#N/A		20339.7021		7954		389.63		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		normaali		M		1		ERROR:#N/A		25320.5678		9971		484.24		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		perus		M		1		ERROR:#N/A		29738.1234		11578		567.39		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		perus		S		1		ERROR:#N/A		23979.0381		9336		457.93		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		39961.7692		16075		766.65		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3113.4479		1211		59.29		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		35619.2268		13958		683.79		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		13451.2305		5376		257.44		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		plus		XL		0		ERROR:#N/A		15071.6		6147		289.11		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		plus		S		0		ERROR:#N/A		3578.5853		1442		68.19		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24177.8265		9595		458.25		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1551.2493		600		29.88		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		perus		L		1		ERROR:#N/A		8970.5098		3481		171.9		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Miniplo		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2644.434		1080		50.19		Konjakit		Miniplo										Konjakit;Miniplo

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		43967.6174		1605		1118.95		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		11241.9016		485		339.5		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		287867.6557		11350		7677.95		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		52052.9658		2011		1375.15		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		56693.947		2214		1539.65		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		84805.5502		3340		2285.15		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		123806.5526		4993		3398.5		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		98417.0874		3901		2725.1		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		87368.3905		3440		2299.85		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		12762.0805		516		361.2		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		115987.16		4594		3078.6		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		41474.3945		1689		1147.3		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		35790.1076		1398		950.25		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		9340.0661		370		259		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		32813.9557		1246		836.85		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2014.6128		75		52.5		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		34554.0324		1368		924		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39453.79		1441		1008.7		Konjakit		Muut										Konjakit;Muut

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		141159.5419		10730		7518.2		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		64625.1456		5146		3612.1		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1506810.61009997		115911		81231.5999999982		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		162226.5549		12269		8590.7		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		361053.281899999		28617		20078.7000000001		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		457215.752199999		34671		24295.5000000003		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		747100.015899993		58418		40958.600000001		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		603940.710899995		47806		33550.3000000007		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		271292.637		21049		14744.5		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		68338.0392		5236		3667.6		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		554412.003799998		42781		29975.5000000004		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		233017.878		17992		12599.2		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		120104.8802		9459		6623.1		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		26787.8721		1999		1399.3		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		64626.6411		5040		3528.9		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		13248.8453		971		679.7		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		179226.8691		14008		9833.1999999999		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		26195.8127		1848		1297.2		Konjakit		VS		>=70cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		60501.2203		6726		2354.1		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		31597.5055		3538		1238.3		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		634013.235799996		69591		24356.8500000004		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		80114.4859		8578		3002.3		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		114125.8647		12745		4460.75		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		169148.0165		18267		6393.45		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		294641.605800002		32229		11280.1500000001		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		266025.313500002		29126		10194.1000000001		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		148935.9518		16165		5657.75		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		23802.1088		2696		943.6		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		234590.956600001		26551		9292.85		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		84443.3551		9444		3305.4		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		55332.6214		6046		2116.1		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		13968.3701		1588		555.8		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		47801.4641		5379		1882.65		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6597.9781		704		246.4		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		84826.2862		9817		3435.95		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;35cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		650.4093		70		24.5		Konjakit		VS		35cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		78132.4723		6755		3377.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		34111.0983		3151		1575.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		694512.0662		63435		31717.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		95096.0402000001		8615		4307.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		146325.0206		13220		6610		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		203138.439500001		18058		9029		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		337265.0404		30965		15482.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		278303.0642		25452		12726		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		139933.6088		12669		6334.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		35209.2302		3108		1554		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		244223.2245		22174		11087		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		89759.2753		8144		4072		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		68169.2125		6282		3141		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		16666.9251		1343		671.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		42324.9407		4042		2021		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7729.4863		644		322		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		91127.1405		8194		4097		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VS;50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3339.4441		311		155.5		Konjakit		VS		50cl								Konjakit;VS

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		184391.1036		7716		5484.6		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		44341.5553		1955		1370.3		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1667810.85339999		72101		52680.8000000006		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		275312.3485		11576		8485.7		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		307433.8108		13346		9854.3		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		423430.0026		18160		13322.3		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		613228.8346		26797		19762.4000000001		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		472009.0049		20568		15097.6		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		477254.9115		20217		14580.3		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		63657.5216		2850		2004.4		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		726962.387999998		32104		23343.2000000002		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		297252.7376		13177		9508.5		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		182604.036		7794		5722.3		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		41987.5921		1731		1211.7		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		115383.1426		4602		3324		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		15494.1973		659		461.3		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		180758.9457		8020		5901.5		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		87906.1692		3559		2554.8		Konjakit		VSOP		>=70cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		35271.6765		2502		875.7		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		8831.2332		596		208.6		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		323128.718100001		23610		8263.5		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		52986.2838		3771		1319.85		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		53660.3272		3770		1319.5		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		68056.4046		4801		1680.35		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		138582.0824		10464		3662.4		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		96232.1995999999		6829		2390.15		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		109720.9195		7646		2676.1		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		10658.5441		775		271.25		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		130709.0562		9031		3160.85		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		63091.9904		4879		1707.65		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		38916.9273		2739		958.65		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		7703.1144		551		192.85		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		33368.2819		2173		760.55		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2353.9447		158		55.3		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		40390.9776		2862		1001.7		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;35cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3618.1528		252		88.2		Konjakit		VSOP		35cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		65117.8678000001		5328		2664		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		15985.3103		1396		698		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		517217.039199997		41650		20825		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		84218.7246		6683		3341.5		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		116062.3906		9918		4959		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		125368.4954		10528		5264		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		202439.4848		16492		8246		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		172841.8029		14369		7184.5		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		167029.6786		12576		6288		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		21390.3741		1874		937		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		206941.0328		16368		8184		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		72306.6548		5629		2814.5		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		50822.1155		3969		1984.5		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		15104.1919		1339		669.5		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		59399.1849		4523		2261.5		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5592.7489		458		229		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		55492.6588		4385		2192.5		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;VSOP;50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6635.7971		446		223		Konjakit		VSOP		50cl								Konjakit;VSOP

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		39865.5687		2070		917.85		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3982.2711		212		98.5		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		256042.887300001		13652		6029.5		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		55503.931		2953		1266.35		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		47194.9856		2533		1240.7		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		54730.624		2903		1404.7		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		65449.3871		3509		1719.25		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		31023.0078		1494		716.4		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		96034.0858		5077		2263.7		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5453.1601		288		139.8		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		106647.359		5666		2488.45		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		45119.3259		2361		1029.15		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		30057.0053		1600		696.05		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		2408.5067		107		44.65		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		30846.593		1288		545.15		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		846.5516		42		18.3		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		24020.3378		1264		563.6		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;<=50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		20347.3682		935		448.15		Konjakit		XO		<=50cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		156018.5639		4283		2998.1		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		24806.9099		769		538.3		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1219072.1842		30465		21326.6000000002		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		229150.3174		5659		3961.3		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		181974.9732		5358		3750.6		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		305636.3759		8088		5661.6		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		345183.0757		9259		6485.9		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		251604.9013		7362		5153.4		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		424124.5973		9411		6593.3		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		30389.7788		945		661.5		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		518125.581		12429		8700.3		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		216744.1152		5044		3533.9		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		158322.5644		3824		2676.8		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		38036.2974		1089		762.3		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		155905.1716		3237		2305.3		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		16630.1017		496		347.2		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		108593.059		2728		1909.6		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Väkevät		Konjakit		Konjakit;XO;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		107852.0588		2021		1469.1		Konjakit		XO		>=70cl								Konjakit;XO

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		plus		M		0		ERROR:#N/A		31912.2333		13770		2815.775		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3043.9536		1360		286		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		normaali		L		1		ERROR:#N/A		123690.303900001		56912		11658.55		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		plus		L		0		ERROR:#N/A		34195.5023		14515		3004.15		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		normaali		S		1		ERROR:#N/A		21423.9081		9713		1976.9		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		normaali		M		1		ERROR:#N/A		36972.5534		16843		3478.15		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		perus		M		1		ERROR:#N/A		31477.4901		14019		2908.1		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		perus		S		1		ERROR:#N/A		21993.0557		10078		2068.45		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		68359.3493		27149		5612.85		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5090.3297		2152		434.95		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		56817.1766		23485		4804.975		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		22594.1545		9120		1950.175		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		plus		XL		0		ERROR:#N/A		18533.6176		8031		1665.875		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		plus		S		0		ERROR:#N/A		5999.1949		2793		558.6		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		27188.6528		10521		2189.075		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1655.8782		774		154.8		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		perus		L		1		ERROR:#N/A		8293.0152		3449		726.725		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Demi-sec		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9550.9427		4431		900.2		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Demi-sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		plus		M		0		ERROR:#N/A		197929.5944		61688		16171.85		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2682.4722		890		251.325		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		normaali		L		1		ERROR:#N/A		375259.045		122979		31521.0750000004		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		plus		L		0		ERROR:#N/A		191828.4055		58857		15632.425		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		normaali		S		1		ERROR:#N/A		56259.0379		17880		4984.05		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		normaali		M		1		ERROR:#N/A		91616.5301000001		29856		7763.55		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		perus		M		1		ERROR:#N/A		48776.1592		15692		4260.325		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		perus		S		1		ERROR:#N/A		43149.3521		13180		3844.55		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		345484.7976		110075		28889.1750000001		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		11952.1996		4069		1014.525		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		188891.0163		60111		15638.4		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		59627.0428		20461		5192.775		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		plus		XL		0		ERROR:#N/A		113175.54		35651		9506.7		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		plus		S		0		ERROR:#N/A		40225.5529		11712		3214.25		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		204681.0959		58067		15337.05		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		plus		XS		0		ERROR:#N/A		14566.1019		4362		1214.35		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		perus		L		1		ERROR:#N/A		17170.8822		5540		1451.175		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Erittäin kuiva		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25683.2645		9727		2074.2		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		plus		M		0		ERROR:#N/A		117541.7272		46306		12645		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3964.3112		1292		384.925		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		normaali		L		1		ERROR:#N/A		319699.261099999		125027		34484.4500000001		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		plus		L		0		ERROR:#N/A		120145.4309		47089		12727.4		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		normaali		S		1		ERROR:#N/A		43874.0883999999		17782		4865.225		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		normaali		M		1		ERROR:#N/A		78752.2351		29937		8522.8		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		perus		M		1		ERROR:#N/A		37581.7680999999		14807		4343.025		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		perus		S		1		ERROR:#N/A		31631.9484		13179		3472.65		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		215881.0261		83033		22463.675		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		14063.1579		5262		1480.45		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		152551.4139		59698		16244.25		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		41699.9014		16792		4441.3		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		plus		XL		0		ERROR:#N/A		63046.9844		24671		6874.775		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		plus		S		0		ERROR:#N/A		24156.769		10662		2734.05		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		104761.2807		36388		10115.75		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7167.8575		2881		786.9		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		perus		L		1		ERROR:#N/A		15923.4441		5555		1669.775		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		18816.5505		9452		1940.625		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		plus		M		0		ERROR:#N/A		6627.2128		1838		506.55		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1401.223		481		115.1		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		normaali		L		1		ERROR:#N/A		80610.7120999996		19664		6010.225		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		plus		L		0		ERROR:#N/A		12044.0543		3154		916.575		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		normaali		S		1		ERROR:#N/A		5620.7494		1857		444.375		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		normaali		M		1		ERROR:#N/A		16272.8138		3712		1219.1		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		perus		M		1		ERROR:#N/A		17431.1044		4130		1314.6		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		perus		S		1		ERROR:#N/A		11276.7666		3696		891.8		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		37035.5946		8953		2773.05		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1110.2132		369		85		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		36513.1318		9412		2709.45		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		14214.3439		3896		1052.9		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		plus		XL		0		ERROR:#N/A		7155.7539		1739		529.975		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		plus		S		0		ERROR:#N/A		196.2088		72		14.4		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		10413.5439		2467		760.45		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		plus		XS		0		ERROR:#N/A		773.5238		284		56.8		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		perus		L		1		ERROR:#N/A		6948.705		1652		518.7		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Kuohuviinit;Makea		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5801.1413		2533		524.8		Kuohuviinit		<=0,5plo		Kuohuviinit		Makea						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		16995.3946		7373		1629.825		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1532.6828		684		146.425		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		100537.7912		45904		9600.625		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		21926.8812		10277		2093.2		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		15960.6902		7416		1524.15		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		26350.6634		12288		2511.15		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		27768.8907		12519		2658.675		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		21459.5451		9363		2065.625		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		44386.9834		19451		4274.85		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3041.1456		1194		296.55		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		40081.9856		18733		3828.675		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		17046.6828		6664		1652.525		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		13844.5976		5921		1327		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		2649.215		1038		258.35		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11935.2566		5499		1133.05		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1272.6008		610		122		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		6416.4363		3061		613.95		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2105.7348		957		204.7		Kuohuviinit		<=0,5plo		Muut								Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		plus		M		0		ERROR:#N/A		144413.3874		12069		3802.6		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1478.2588		142		40.3		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		normaali		L		1		ERROR:#N/A		218636.6938		17695		5872.275		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		plus		L		0		ERROR:#N/A		133862.9075		10692		3381.25		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		normaali		S		1		ERROR:#N/A		32897.3632		2833		918.875		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		normaali		M		1		ERROR:#N/A		48917.544		4233		1370.2		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		perus		M		1		ERROR:#N/A		26327.2005		2346		748.15		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		perus		S		1		ERROR:#N/A		20038.3883		1728		552.8		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		310779.533		25428		7820.5		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9255.2689		803		262.975		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		105048.7257		8508		2771.375		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		36635.4078		2898		974.4		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		plus		XL		0		ERROR:#N/A		78152.4088		6256		2071.25		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		plus		S		0		ERROR:#N/A		33937.3636		2831		908.325		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		256540.1903		19683		5849.35		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		plus		XS		0		ERROR:#N/A		12287.6705		971		300.425		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		perus		L		1		ERROR:#N/A		9138.8263		748		257.575		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;<=0,5plo;Samppanjat;Erittäin kuiva		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21967.1743		1734		454.6		Kuohuviinit		<=0,5plo		Samppanjat		Erittäin kuiva						Kuohuviinit;<=0,5plo

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		plus		M		0		ERROR:#N/A		130196.8879		21347		15771		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		36053.709		6082		4459.75		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1158404.14619999		194812		142821.65		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		plus		L		0		ERROR:#N/A		189361.6672		31396		22829.8		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		196837.643		32140		23981.8		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		308237.496200001		51129		37955.7		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		perus		M		1		ERROR:#N/A		408417.665800001		68140		50548.95		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		perus		S		1		ERROR:#N/A		311861.964900001		51789		38522.75		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		295027.8565		48174		34965.6		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		41232.2935		6822		5116.5		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		469617.174100001		78759		57529.8		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		170722.1675		28577		20612.15		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		103384.5905		17039		12455.85		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		plus		S		0		ERROR:#N/A		24796.1995		3941		2955.75		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		64576.4670999999		10734		7868.45		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		16718.9897		2665		1997.1		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		perus		L		1		ERROR:#N/A		119629.867		20030		14333.9		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Aromatisoidut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		26931.2056		4988		3617.25		Kuohuviinit		Aromatisoidut										Kuohuviinit;Aromatisoidut

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		plus		M		0		ERROR:#N/A		20441.3438		3345		2508.75		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		6969.2776		1200		900		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		215177.0117		37847		28385.25		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		plus		L		0		ERROR:#N/A		44445.3381		7376		5532		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		38483.702		6718		5038.5		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		62709.4719		10376		7782		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		perus		M		1		ERROR:#N/A		75289.6962999999		13270		9952.5		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		perus		S		1		ERROR:#N/A		62014.9721		10901		8175.75		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		83852.4203		12857		9642.75		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4996.6933		782		586.5		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		97188.1832999999		16397		12297.75		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		38237.829		6267		4700.25		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		21758.1899		3536		2652		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		plus		S		0		ERROR:#N/A		4557.8218		681		510.75		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		17558.6738		2260		1695		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2229.7131		331		248.25		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		perus		L		1		ERROR:#N/A		17934.0794		3112		2334		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		33318.9377		4674		3505.5		Kuohuviinit		Hedelmäkuohuviinit										Kuohuviinit;Hedelmäkuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		plus		M		0		ERROR:#N/A		221068.2975		50974		38230.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		27591.5194		6041		4530.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1568963.47640001		364548		273411		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		plus		L		0		ERROR:#N/A		276928.581499999		63813		47859.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		233368.7683		52841		39630.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		391638.237499997		91409		68556.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		perus		M		1		ERROR:#N/A		351931.927199998		81746		61309.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		perus		S		1		ERROR:#N/A		286011.505899999		64753		48564.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		457581.727699998		106303		79727.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		45781.0993		10111		7583.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		696636.323199999		162765		122073.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		243070.3518		56577		42432.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		186756.9581		43755		32816.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		plus		S		0		ERROR:#N/A		51259.4127		11790		8842.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		85533.2152		19490		14617.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19805.415		4308		3231		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		perus		L		1		ERROR:#N/A		110423.419		25349		19011.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;<10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		46119.0506		11317		8487.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		plus		M		0		ERROR:#N/A		59761.0147		10127		7595.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		9288.6603		1501		1150.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		491553.156800004		79478		60177		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		plus		L		0		ERROR:#N/A		91024.4046999999		14872		11158.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		50244.5545		8379		6384		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		134182.8385		21854		16446		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		perus		M		1		ERROR:#N/A		150557.1193		23933		18264		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		perus		S		1		ERROR:#N/A		115648.6657		18045		13733.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		154240.8793		24940		18804		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		10588.0634		1738		1303.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		203151.5164		32472		24644.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		79541.3888		12449		9706.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		48783.1912		8040		6228.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		plus		S		0		ERROR:#N/A		9626.0635		1679		1259.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		50011.0638		7876		5907		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4008.884		699		528.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		perus		L		1		ERROR:#N/A		46684.3992		7228		5561.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Demi-sec;>=10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12864.7737		2002		1530.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Demi-sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		32934.6674		9139		6854.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		553.4545		155		116.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		112513.8648		31190		23392.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		33962.3855		9406		7054.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		16617.5396		4652		3489		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		26139.5277		7317		5487.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		18043.9831		5055		3791.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		12091.3363		3534		2650.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		51959.0631		14337		10752.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2590.3499		738		553.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		55099.9063		15227		11420.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		18408.6782		5069		3801.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		21126.4492		5828		4371		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		3111.472		847		635.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		16221.8712		4533		3399.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		5800.2564		1611		1208.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9100.0298		3026		2269.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		plus		M		0		ERROR:#N/A		71552.0389		17046		12784.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3741.5351		865		648.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		230862.0411		55338		41503.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		plus		L		0		ERROR:#N/A		72825.1422		17595		13196.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		40852.8857		9615		7211.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		76179.8241		17860		13395		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		perus		M		1		ERROR:#N/A		37472.7742		9199		6899.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		perus		S		1		ERROR:#N/A		36448.6842		8827		6620.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		122186.0239		28520		21390		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		15113.8431		3579		2684.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		114079.9236		27219		20414.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		39504.9559		9239		6929.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		45387.6669		10630		7972.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		plus		S		0		ERROR:#N/A		16161.5309		3751		2813.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		42305.7401		9819		7364.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6032.0529		1338		1003.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		perus		L		1		ERROR:#N/A		12408.3043		2911		2183.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;<10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25959.4407		6354		4765.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		plus		M		0		ERROR:#N/A		293354.6292		25897		19867.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1711.2238		159		122.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		normaali		L		1		ERROR:#N/A		413161.070999999		36860		28575		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		plus		L		0		ERROR:#N/A		299429.6677		26213		20091.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		normaali		S		1		ERROR:#N/A		43184.2227		3602		2802.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		normaali		M		1		ERROR:#N/A		76502.8519		6553		5142.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		perus		M		1		ERROR:#N/A		37903.6107		3078		2449.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		perus		S		1		ERROR:#N/A		25346.9946		2253		1740.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		583783.5169		49303		37900.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		11423.0759		974		735		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		222598.3035		19593		14850		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		69730.7831		6087		4633.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		plus		XL		0		ERROR:#N/A		190543.2598		16563		12795		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		plus		S		0		ERROR:#N/A		65141.1273		5786		4468.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		425951.4472		34658		26982.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		plus		XS		0		ERROR:#N/A		17625.602		1519		1152.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		perus		L		1		ERROR:#N/A		14434.3141		1288		984.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;>=15		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		111696.3135		8445		6646.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		>=15						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		146955.862		30756		23067		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3897.3814		839		629.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		317123.967499998		66253		49689.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		134619.4634		28089		21066.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		38803.0055		8222		6166.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		75187.611		15664		11748		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		36117.3995		7604		5703		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		34503.9093		7353		5514.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		236301.1424		49255		36941.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8849.9208		1917		1437.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		173051.2599		36210		27157.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		55159.6143		11408		8556		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		102039.1699		21220		15915		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		28922.4403		6183		4637.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		92285.9027		19589		14691.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7794.5826		1712		1284		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		14545.135		3049		2286.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		60964.3608		13005		9753.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		1067188.94810001		152134		114093.6		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		23658.4058		3435		2576.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1986310.77140003		286996		215242.65		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		996132.060700004		141071		105788.4		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		338331.7285		48964		36723		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		502188.193399999		73047		54784.35		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		296260.2325		43230		32422.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		237719.0126		34324		25743		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1691541.70210001		237931		178444.95		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		86969.1907999999		12569		9426.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1028593.00880001		148983		111737.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		352159.4031		50822		38114.55		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		671792.8352		95660		71745		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		239195.1042		34351		25763.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		843727.634800002		114276		85707		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		72476.3027		10178		7633.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		96056.3519999999		13936		10451.4		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Erittäin kuiva;10-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		294713.432		41011		30757.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Erittäin kuiva		10-14,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		78.0938		20		15		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		15.572		4		3		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		19.465		5		3.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		27.2509		7		5.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		338.6902		87		65.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7.786		2		1.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		194.65		50		37.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		11.679		3		2.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		594.7249		156		117		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<8						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		plus		M		0		ERROR:#N/A		32575.1494		6513		4884.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4707.9411		947		710.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		170346.354900001		33659		25244.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		plus		L		0		ERROR:#N/A		46872.8739		9354		7015.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		25065.3558		5021		3765.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		44446.9626		8846		6634.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		perus		M		1		ERROR:#N/A		37313.8617		7385		5538.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		perus		S		1		ERROR:#N/A		31265.8195		6251		4688.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		85038.0623000001		16848		12636		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		10199.4176		2058		1543.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		84778.5485000001		16727		12545.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		31134.6098		6156		4617		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		28497.4377		5656		4242		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		plus		S		0		ERROR:#N/A		10248.3581		2048		1536		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21685.9656		4317		3237.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3265.5115		659		494.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		perus		L		1		ERROR:#N/A		10325.7126		2046		1534.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;<10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		18364.015		3752		2814		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		plus		M		0		ERROR:#N/A		743352.5594		98140		73856.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		46231.363		6095		4578		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2666762.21830002		356929		269355.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		plus		L		0		ERROR:#N/A		794916.5031		104498		79141.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		453677.273399998		60555		45674.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		661529.813699999		87764		66101.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		perus		M		1		ERROR:#N/A		492137.264499998		65489		49357.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		perus		S		1		ERROR:#N/A		433552.109199998		57688		43368		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1380676.80100001		181361		137245.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		116005.1431		15253		11484.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1210844.68490001		161416		121956.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		415899.386599999		55659		42055.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		503675.497799999		66454		50245.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		plus		S		0		ERROR:#N/A		154639.994		20085		15103.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		496579.6389		62517		47098.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		63057.5899		8387		6303.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		perus		L		1		ERROR:#N/A		181720.045		24163		18188.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;>=10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		195013.8871		25645		19402.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		71354.0343		14030		10522.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3744.9158		739		554.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		306263.083999998		59326		44494.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		89777.3198000001		17579		13184.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		33756.679		6639		4979.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		67953.7158		13250		9937.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		48901.3892		9441		7080.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		36280.2469		7081		5310.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		159825.0629		31227		23420.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8025.657		1602		1201.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		147524.6062		28707		21530.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		53476.6147		10408		7806		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		64914.2731		12690		9517.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		17072.0463		3373		2529.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		51908.3833		10238		7678.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5987.3958		1188		891		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		15570.5715		3005		2253.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Extra Sec & Sec;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		37821.7538		7546		5659.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Extra Sec & Sec		8-9,99						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		plus		M		0		ERROR:#N/A		1159.838		234		175.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2012.2612		459		344.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		135674.1695		30576		22932		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		plus		L		0		ERROR:#N/A		13467.4592		3254		2440.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		25067.4143		4932		3699		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		27149.8288		5515		4136.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		perus		M		1		ERROR:#N/A		50561.2820000001		11268		8451		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		perus		S		1		ERROR:#N/A		38249.5413000001		7755		5816.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		27157.0149		6740		5055		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2945.9006		557		417.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		61638.3647000001		14327		10745.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		26030.779		6158		4618.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		9544.2182		2414		1810.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		plus		S		0		ERROR:#N/A		569.1883		103		77.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3312.2865		709		531.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		770.685		143		107.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		perus		L		1		ERROR:#N/A		15672.6155		3505		2628.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;<10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7473.93		1647		1235.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		<10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		plus		M		0		ERROR:#N/A		59990.5909		7573		5688.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		13077.6119		1655		1244.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		490287.154900002		63302		48056.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		plus		L		0		ERROR:#N/A		79628.1608		10220		7674		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		80981.0104		10653		7989.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		125283.1076		16236		12301.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		perus		M		1		ERROR:#N/A		153044.675		19794		15008.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		perus		S		1		ERROR:#N/A		129373.3334		16855		12732.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		155408.8587		20016		15128.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		15801.5963		2019		1515.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		202745.7137		25433		19851.75		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		83196.6121		10447		8106		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		48889.6644		6398		4807.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		plus		S		0		ERROR:#N/A		13290.5671		1680		1260		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		34817.0245		4368		3276		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7998.7306		1019		764.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		perus		L		1		ERROR:#N/A		47652.8804		5882		4630.5		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Kuohuviinit;Makea;>=10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12860.2716		1581		1232.25		Kuohuviinit		Kuohuviinit		Makea		>=10						Kuohuviinit;Kuohuviinit

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		195888.2455		9878		7408.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2795.9296		135		101.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		294073.301499999		14781		11085.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		196448.9122		9931		7448.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		54603.1154		2629		1971.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		92741.4319000001		4639		3479.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		34174.7163		1645		1233.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		42774.7181		2084		1563		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		362050.4784		18358		13768.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9991.2091		487		365.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		173347.4632		8816		6612		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		58322.0517		2997		2247.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		129435.0843		6510		4882.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		42907.4641		2099		1574.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		219680.1117		10764		8073		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		11983.9466		571		428.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		13792.9829		685		513.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;< 29,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		74674.1939		3755		2816.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		< 29,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		plus		M		0		ERROR:#N/A		59685.7056		556		573.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		normaali		L		1		ERROR:#N/A		72899.7696		585		488.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		plus		L		0		ERROR:#N/A		70579.2013		666		722.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		normaali		S		1		ERROR:#N/A		21259.0343		172		155.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		normaali		M		1		ERROR:#N/A		10427.5315		85		75.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		perus		M		1		ERROR:#N/A		4543.0694		42		43.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		perus		S		1		ERROR:#N/A		1215.757		10		9		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		183162.0717		1631		1725		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1842.5027		14		10.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		66807.7758		582		570		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		22048.0484		209		220.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		plus		XL		0		ERROR:#N/A		49751.4656		466		517.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		plus		S		0		ERROR:#N/A		11131.0205		91		73.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		330056.133		2527		2842.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1581.7124		12		9		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		perus		L		1		ERROR:#N/A		3187.0511		25		21.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;>100		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		91748.2659		630		829.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		>100						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		303955.3962		11936		8952		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4484.7765		187		140.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		437239.9364		16917		12687.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		279841.0033		10903		8177.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		73761.4866		2938		2203.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		124121.3432		4845		3633.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		61095.3982		2421		1815.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		46711.5242		1939		1454.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		518724.8468		20278		15208.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		20956.963		872		654		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		258652.292		9974		7480.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		69923.071		2717		2037.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		175254.3296		6830		5122.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		71383.0622		2817		2112.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		323768.5568		12906		9679.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		24757.0986		995		746.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		18201.3426		721		540.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;30-39,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		152809.5678		6022		4516.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		30-39,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		340874.4119		9598		7198.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3053.1128		85		63.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		481844.301499999		13440		10080		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		325401.0792		9190		6892.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		75213.1213		2084		1563		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		120064.0378		3324		2493		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		59113.2921		1650		1237.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		42985.6191		1196		897		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		573799.116999999		16194		12145.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		18210.4792		508		381		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		257451.1611		7235		5426.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		89124.11		2518		1888.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		203457.9443		5737		4302.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		64855.5755		1798		1348.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		470231.971		13339		10004.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		28037.0507		772		579		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		18305.0221		508		381		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;40-49,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		217128.1138		6248		4686		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		40-49,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		300195.3858		6868		5471.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3554.61		82		61.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		543547.9904		12515		9700.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		325498.1127		7348		5919		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		97267.7368		2210		1732.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		135724.6805		3114		2430		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		74609.133		1688		1297.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		45660.0071		1041		816.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		734315.629500001		16193		13079.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		24185.864		563		425.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		289787.2035		6563		5305.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		91786.3954		2058		1677		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		221856.5211		4975		3963		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		74022.2116		1701		1309.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		738775.659600001		15933		12591		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		21840.6244		505		401.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		31889.645		712		543		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Erittäin kuiva;50-99,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		268130.863		5766		4508.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Erittäin kuiva		50-99,99						Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		52593.4139		1485		1113.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5896.2057		187		140.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		292874.6319		9123		6851.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		79511.8587		2376		1782		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		47354.4784		1500		1125		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		62065.2803		1966		1474.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		65576.7608		2085		1563.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		53657.9725		1731		1298.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		188006.2272		5354		4036.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6691.0485		209		156.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		144652.8357		4331		3248.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		48431.1383		1432		1074		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		53423.0815		1538		1155.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		9755.521		271		205.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		94753.6412		2281		1873.5		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		703.2265		19		14.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		25297.4484		789		591.75		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Viinit		Kuohuviinit		Kuohuviinit;Samppanjat;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		54508.8353		1480		1262.25		Kuohuviinit		Samppanjat		Muut								Kuohuviinit;Samppanjat

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		plus		M		0		ERROR:#N/A		129687.9213		63110		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		9163.5959		4916		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		438247.538600003		223654		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		plus		L		0		ERROR:#N/A		133781.4452		65961		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		63901.4095		33280		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		124214.5871		63927		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		perus		M		1		ERROR:#N/A		128389.8761		66547		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		perus		S		1		ERROR:#N/A		97312.8314000001		50771		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		267470.1196		128955		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		10749.4363		5695		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		199822.8949		102488		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		72161.9514		35899		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		86857.7677000001		42289		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		plus		S		0		ERROR:#N/A		27971.6497		14070		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		147242.3235		66365		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		8646.4826		4181		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		perus		L		1		ERROR:#N/A		35983.2872		18381		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		31737.2735		16412		0		Lahjapussit , -kotelot ja -kassit												Lahjapussit , -kotelot ja -kassit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		plus		M		0		ERROR:#N/A		379.2929		343		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		perus		XS		1		ERROR:#N/A		32.3227		11		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1450.0527		1338		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		plus		L		0		ERROR:#N/A		340.38		378		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		normaali		S		1		ERROR:#N/A		187.5978		131		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		normaali		M		1		ERROR:#N/A		366.9133		361		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		perus		M		1		ERROR:#N/A		463.1396		290		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		perus		S		1		ERROR:#N/A		448.2427		266		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		787.6488		795		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		41.4765		31		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		583.2037		551		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		254.3717		247		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		plus		XL		0		ERROR:#N/A		240.3156		270		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		plus		S		0		ERROR:#N/A		70.1693		34		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		344.7348		277		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19.8951		29		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		perus		L		1		ERROR:#N/A		107.7181		127		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Muut lahjapakkaukset		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		43.3063		61		0		Muut lahjapakkaukset												Muut lahjapakkaukset;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		plus		M		0		ERROR:#N/A		801.8168		2085		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		perus		XS		1		ERROR:#N/A		49.5153		132		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2771.7826		7331		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		plus		L		0		ERROR:#N/A		667.4613		1748		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		normaali		S		1		ERROR:#N/A		429.5751		1130		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		normaali		M		1		ERROR:#N/A		764.4826		2018		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		perus		M		1		ERROR:#N/A		911.6504		2405		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		perus		S		1		ERROR:#N/A		610.0085		1628		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1284.6406		3367		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		98.3054		256		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1178.1488		3102		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		528.4713		1385		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		plus		XL		0		ERROR:#N/A		484.3102		1279		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		plus		S		0		ERROR:#N/A		144.3126		389		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		587.2777		1424		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		plus		XS		0		ERROR:#N/A		43.5073		116		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		perus		L		1		ERROR:#N/A		220.1736		571		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		47.137		117		0		Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet												Rusetit, nauhat ja muut pakkaustarvikkeet;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		plus		M		0		ERROR:#N/A		1921.2347		2484		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		77.8886		81		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		4917.6898		5141		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		plus		L		0		ERROR:#N/A		1906.8064		2046		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		543.4456		651		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		1014.4317		1299		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		perus		M		1		ERROR:#N/A		1293.3662		1433		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		perus		S		1		ERROR:#N/A		772.7554		815		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		4100.4925		3953		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		87.421		94		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		2861.0773		2693		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		715.5227		664		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		1375.8655		1383		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		plus		S		0		ERROR:#N/A		495.8425		547		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2224.9349		2219		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		78.0177		101		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		perus		L		1		ERROR:#N/A		277.9401		284		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Oheistuotteet		Lahjapakkaaminen		Tervehdyskortit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		331.6129		252		0		Tervehdyskortit												Tervehdyskortit;

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		plus		M		0		ERROR:#N/A		340475.4953		154515		93598.87		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		perus		XS		1		ERROR:#N/A		116948.0859		44387		32171.6700000001		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2337996.48359997		993868		644216.729999991		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		plus		L		0		ERROR:#N/A		385647.8704		176999		105317.63		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		normaali		S		1		ERROR:#N/A		612311.188100001		219544		168828.889999998		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		normaali		M		1		ERROR:#N/A		687475.118200001		279545		188731.719999998		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		perus		M		1		ERROR:#N/A		954737.247600002		349312		264821.689999993		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		perus		S		1		ERROR:#N/A		933489.621100003		333385		257513.589999992		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		562379.6168		268846		153622.789999999		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		122295.1898		44279		33783.3800000001		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		966798.955400001		435210		265733.049999996		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		292082.5811		123837		80525.36		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		plus		XL		0		ERROR:#N/A		246114.506		114650		67583.24		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		plus		S		0		ERROR:#N/A		94667.594		47281		26047.74		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		143541.6093		80420		38802.9500000001		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		plus		XS		0		ERROR:#N/A		27910.2967		11842		7749.46		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		perus		L		1		ERROR:#N/A		264533.8554		100720		73541.9200000001		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD greippi		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		99149.5641		36225		30518.61		Juomasekoitukset		LD greippi										Juomasekoitukset;LD greippi

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		plus		M		0		ERROR:#N/A		18924.8964		13858		4658.21		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		7883.0139		6067		2082.21		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		154287.772400001		109376		39419.21		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		plus		L		0		ERROR:#N/A		21038.7763		15209		5100.465		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		37985.1344		29800		9929.49		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		42165.6029		32563		10987.155		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		perus		M		1		ERROR:#N/A		59959.1120000002		45042		15668.345		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		perus		S		1		ERROR:#N/A		60210.0255000002		46287		15852.27		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		40300.8654		27612		9573.345		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8159.7157		6170		2098.56		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		57851.6678000001		39669		14554.63		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		20000.5544		13664		4977.15		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		15318.8336		10935		3786.555		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		plus		S		0		ERROR:#N/A		4063.2684		3023		997.59		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9963.059		6515		2222.3		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1247.9509		836		303.6		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		perus		L		1		ERROR:#N/A		22210.0941		15732		5733.44		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;LD maustetut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2796.3911		1802		675.755		Juomasekoitukset		LD maustetut										Juomasekoitukset;LD maustetut

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		plus		M		0		ERROR:#N/A		38087.9002		18625		5892.365		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		perus		XS		1		ERROR:#N/A		6662.1152		2987		1088.35		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		normaali		L		1		ERROR:#N/A		244843.566899999		122774		39746.6850000001		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		plus		L		0		ERROR:#N/A		42457.9343		20409		6566.43		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		normaali		S		1		ERROR:#N/A		45778.3147		21282		6970.04		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		normaali		M		1		ERROR:#N/A		65478.5424000001		31813		10384.915		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		perus		M		1		ERROR:#N/A		100912.2171		48474		16054.145		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		perus		S		1		ERROR:#N/A		77620.8115000001		35984		12362.895		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		79865.0721000001		39666		12702.085		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7226.5261		3179		1144.16		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		86807.0662000001		43300		13854.06		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		33742.6444		17056		5538.99		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		plus		XL		0		ERROR:#N/A		25125.2071		12238		3899.665		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		plus		S		0		ERROR:#N/A		6970.6326		3289		1027.37		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		20174.9792		9473		3001.925		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2279.8389		1162		362.4		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		perus		L		1		ERROR:#N/A		31318.2151		15504		5003.87		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready drinks		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4933.3188		2355		767.695		Juomasekoitukset		Ready drinks										Juomasekoitukset;Ready drinks

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		plus		M		0		ERROR:#N/A		52338.6385		6921		3612.88		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1694.611		596		199.51		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		normaali		L		1		ERROR:#N/A		173325.3525		33777		15213.77		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		plus		L		0		ERROR:#N/A		56288.8321		8477		4167.07		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		normaali		S		1		ERROR:#N/A		33246.5089		6391		2699.6		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		normaali		M		1		ERROR:#N/A		50091.9372		9026		4068.02		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		perus		M		1		ERROR:#N/A		41140.2096		10633		4392.965		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		perus		S		1		ERROR:#N/A		32605.4702		8038		3159.36		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		100471.9494		16102		8209.68		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9367.8517		1209		636.14		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		72403.6767000001		13334		5812.84		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		26716.4809		5319		2368.32		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		plus		XL		0		ERROR:#N/A		35466.6168		5675		2681.305		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		plus		S		0		ERROR:#N/A		10868.632		1378		725		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39530.1695		5404		2833.38		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4207.6866		556		286.79		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		perus		L		1		ERROR:#N/A		18043.9812		5335		2038.54		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		Juomasekoitukset;Ready to serve		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7052.0192		840		479.205		Juomasekoitukset		Ready to serve										Juomasekoitukset;Ready to serve

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		plus		M		0		ERROR:#N/A		52689.504		21826		7117.23		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10465.5261		4374		1476.145		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		normaali		L		1		ERROR:#N/A		380298.077099997		158705		57558.9450000002		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		plus		L		0		ERROR:#N/A		62905.6684		25814		8706.84		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		normaali		S		1		ERROR:#N/A		71662.3296000001		28389		9872.015		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		normaali		M		1		ERROR:#N/A		89520.4114000002		36851		12861.675		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		perus		M		1		ERROR:#N/A		145177.1082		57987		20887.6		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		perus		S		1		ERROR:#N/A		109500.9109		42396		15615.425		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		131706.7775		56427		19473.3		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8964.2251		3942		1258.415		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		148206.0169		60927		22542.195		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		56789.6871		23802		8550.095		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		plus		XL		0		ERROR:#N/A		40310.588		17095		5908.37		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		plus		S		0		ERROR:#N/A		9571.9102		4112		1330.86		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		32722.7507		14234		4673.615		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3724.0575		1678		507.72		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		perus		L		1		ERROR:#N/A		53086.6046		22133		8202.095		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; pullo		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8432.0979		3828		1225.24		LD		Muut maut		 pullo								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		plus		M		0		ERROR:#N/A		84766.4894000001		70165		23142.05		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		perus		XS		1		ERROR:#N/A		21691.7003		17994		5940.92		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		normaali		L		1		ERROR:#N/A		539168.958799999		427569		142072.909999996		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		plus		L		0		ERROR:#N/A		93636.7385000001		76510		25251.45		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		normaali		S		1		ERROR:#N/A		105372.7489		86461		28564.3500000001		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		normaali		M		1		ERROR:#N/A		135777.8244		109876		36342.3700000001		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		perus		M		1		ERROR:#N/A		188258.7381		148567		49495.99		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		perus		S		1		ERROR:#N/A		162515.9888		130098		43246.28		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		149467.607		120106		39711.46		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		15989.719		12998		4368.11		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		220378.0709		175464		58566.9699999998		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		78318.8891		61825		20646.57		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		plus		XL		0		ERROR:#N/A		56407.4688		45356		15046.75		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		plus		S		0		ERROR:#N/A		20638.607		17241		5694.31		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		31838.5033		25774		8511.11		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5343.518		4352		1435.68		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		perus		L		1		ERROR:#N/A		61512.425		47580		15952.78		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Panimot		LD		LD;Muut maut; tölkki		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5300.1913		4161		1567.35		LD		Muut maut		 tölkki								LD;Muut maut

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		plus		M		0		ERROR:#N/A		62601.8773		11001		6589.7		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		perus		XS		1		ERROR:#N/A		7267.2293		1522		966.95		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		normaali		L		1		ERROR:#N/A		316851.118600001		68104		40418.4000000005		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		plus		L		0		ERROR:#N/A		65475.4466		12551		7155.1		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		normaali		S		1		ERROR:#N/A		59981.1587		12012		7718.1		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		normaali		M		1		ERROR:#N/A		92819.6809		19828		11959.25		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		perus		M		1		ERROR:#N/A		105286.2138		24105		14641.7		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		perus		S		1		ERROR:#N/A		80834.427		17489		10863.75		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		114114.0561		21256		12133.65		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		14826.6938		2562		1723.05		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		132248.5767		27404		16384.95		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		42553.9283		9061		5308.15		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		plus		XL		0		ERROR:#N/A		41837.0449		7844		4414.4		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		plus		S		0		ERROR:#N/A		12928.4594		1815		1269.7		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		33361.8328		4858		2542.9		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3940.7148		565		359		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		perus		L		1		ERROR:#N/A		24892.4942		5670		3436.2		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2898.8517		352		198.7		Liköörit ja katkerot		Grogikatkerot										Liköörit ja katkerot;Grogikatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		plus		M		0		ERROR:#N/A		93369.6631		14005		6238.75		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		16823.4665		2436		1194.45		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		806520.903799996		116405		59794.1499999999		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		plus		L		0		ERROR:#N/A		123704.4641		18189		8640.2		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		97205.8219000001		12613		6151.5		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		187979.165		26398		13390.9		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		perus		M		1		ERROR:#N/A		285581.112800001		40667		21007.7000000001		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		perus		S		1		ERROR:#N/A		187462.4162		25585		12733.75		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		269054.368900001		40936		20020.05		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		17119.8125		2205		1020.75		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		323759.883300001		47174		23972.7000000001		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		137266.4797		20092		10331		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		83899.8051		13020		6136.65		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		plus		S		0		ERROR:#N/A		12623.7344		1694		779.35		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		91094.1094		13569		5870.05		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7266.8892		1177		434.75		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		perus		L		1		ERROR:#N/A		112184.8181		16606		8702.8		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24992.2332		3216		1687.05		Liköörit ja katkerot		Hedelmäliköörit										Liköörit ja katkerot;Hedelmäliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		plus		M		0		ERROR:#N/A		83067.0698999999		24554		11007.75		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		53834.0308999999		14759		7103.75		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		874923.554300002		254279		115221.299999999		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		plus		L		0		ERROR:#N/A		100781.2529		30954		13802.6		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		193934.077099999		52935		24571.6500000001		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		249152.546799999		72050		33687.55		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		perus		M		1		ERROR:#N/A		439623.047699999		118793		55537.2499999995		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		perus		S		1		ERROR:#N/A		377794.535899998		103313		49194.2499999997		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		169494.5517		52529		23342.8000000001		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		45793.3987999999		12220		5663.85		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		318098.779099999		95570		43194.8499999999		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		107886.281		31026		14082.45		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		72905.6469999999		23495		10326.95		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		plus		S		0		ERROR:#N/A		17360.1201		5363		2488.9		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		49204.9942		15131		6228.5		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		9022.1748		2445		1107.6		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		perus		L		1		ERROR:#N/A		118511.797		32304		14934.4		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3041.777		463		213.6		Liköörit ja katkerot		Kahviliköörit										Liköörit ja katkerot;Kahviliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		plus		M		0		ERROR:#N/A		136398.6389		25433		9432.25		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		36803.1629		6680		2814.45		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1153239.1167		208463		83697.2499999983		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		plus		L		0		ERROR:#N/A		165053.8883		30952		11427.05		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		254916.2181		42509		17873.7500000001		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		292457.362600001		51978		21569.3000000001		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		perus		M		1		ERROR:#N/A		448994.328800001		79882		33652.3		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		perus		S		1		ERROR:#N/A		333680.999900001		58960		25702.3500000002		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		325725.824800001		61694		22075.6000000001		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		38739.8176		6602		2805.85		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		447400.044600001		81716		31964.15		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		172879.8935		31116		12105.8		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		107550.769		20596		7420.1		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		plus		S		0		ERROR:#N/A		25662.3232		4295		1696.6		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		110173.2048		21473		6756.75		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		11882.8127		2148		744.5		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		perus		L		1		ERROR:#N/A		145252.9404		27866		10708.8		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		17556.1985		2252		1152.4		Liköörit ja katkerot		Kermaliköörit										Liköörit ja katkerot;Kermaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		plus		M		0		ERROR:#N/A		84955.777		18758		3563.7		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		perus		XS		1		ERROR:#N/A		7033.2249		1251		306.14		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		normaali		L		1		ERROR:#N/A		274311.241699998		60618		10883.2200000001		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		plus		L		0		ERROR:#N/A		76091.0331		17125		2983.08		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		normaali		S		1		ERROR:#N/A		72195.7739		16007		2524.5		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		normaali		M		1		ERROR:#N/A		79574.5132000001		16973		3135.37		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		perus		M		1		ERROR:#N/A		82094.9638		16876		3291.16		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		perus		S		1		ERROR:#N/A		67720.8316		13279		2620.29		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		142019.1179		29922		5906.47		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		11302.1541		2234		442.27		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		119866.4693		26057		4815.6		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		45700.3692		9814		1934.75		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		plus		XL		0		ERROR:#N/A		56297.9876		12924		2195.23		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		plus		S		0		ERROR:#N/A		18797.3765		4377		749.89		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		74674.0656		17819		2692.97		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5894.1083		1350		217.78		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		perus		L		1		ERROR:#N/A		26754.9509		5697		1139.7		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4449.7816		761		215.08		Liköörit ja katkerot		Maha- ja maustekatkerot										Liköörit ja katkerot;Maha- ja maustekatkerot

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		plus		M		0		ERROR:#N/A		48298.9483		13209		5008.15		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		20136.6872		4899		2460.45		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		451122.600999998		111770		50053.35		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		plus		L		0		ERROR:#N/A		53125.9933000001		14817		5678.7		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		91860.0638000001		21813		9871.95		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		106203.6518		25899		11998.3		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		perus		M		1		ERROR:#N/A		214997.0117		51980		24477.3000000001		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		perus		S		1		ERROR:#N/A		154763.5172		36091		17778.15		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		136253.9312		34022		13743.5		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		13803.539		3367		1628.4		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		164479.4279		41243		18411.4500000001		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		76036.6871		17647		7919.3		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		53993.806		13367		5569.35		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		plus		S		0		ERROR:#N/A		7213.5112		2287		904.25		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		78021.128		18396		6187.65		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3739.7923		992		459		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		perus		L		1		ERROR:#N/A		76411.1176		17790		8085.6		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21488.5488		3118		1406.6		Liköörit ja katkerot		Marjaliköörit										Liköörit ja katkerot;Marjaliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		plus		M		0		ERROR:#N/A		250773.812700001		70959		21203.74		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		83146.704		18948		7923.2		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2010527.65470005		506925		182921.98		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		plus		L		0		ERROR:#N/A		295916.4852		82523		25326.0800000001		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		429299.5122		102247		38757.4599999999		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		536992.647299996		136147		49591.0899999997		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		perus		M		1		ERROR:#N/A		844324.609999988		199066		79599.1999999988		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		perus		S		1		ERROR:#N/A		674934.163499987		157583		63440.3099999993		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		507153.885799998		140625		43330.94		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		89411.5062999999		20579		8231.64		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		776683.708899991		200180		69690.1899999993		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		284102.9262		67812		25258.1500000001		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		199982.964		54746		17198.82		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		plus		S		0		ERROR:#N/A		49568.9305		15645		4037.19		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		178189.8935		51371		13710.01		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		21432.57		5588		1712.34		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		perus		L		1		ERROR:#N/A		276656.6856		63783		25095.4600000001		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		30106.1097		4573		1994.67		Liköörit ja katkerot		Mausteliköörit										Liköörit ja katkerot;Mausteliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		plus		M		0		ERROR:#N/A		98670.5379999999		34075		11203.41		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		27724.6221		8694		3772.33		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		692420.498500009		229822		85887.2299999981		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		plus		L		0		ERROR:#N/A		110724.6035		37935		12974.39		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		121126.9751		39303		15462.23		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		170885.073399999		55935		22214.6300000001		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		perus		M		1		ERROR:#N/A		280557.052599999		89604		37047.9500000002		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		perus		S		1		ERROR:#N/A		218344.538399999		68781		29397.1800000002		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		197863.6728		67715		22881.8900000001		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		21034.798		6760		2618.11		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		263463.544599999		88039		31929.5600000001		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		104841.4883		34254		13019.88		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		69329.9850999999		23971		7976.83		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		plus		S		0		ERROR:#N/A		18518.1396		6236		2119.48		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		77975.0041		28427		8028.18		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6943.7712		2235		865.35		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		perus		L		1		ERROR:#N/A		99098.8068999999		31740		12678.3		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6465.3058		1655		650.73		Liköörit ja katkerot		Salmiakkiliköörit										Liköörit ja katkerot;Salmiakkiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		plus		M		0		ERROR:#N/A		279571.869699998		60241		15446.38		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		79753.3056		14797		5177.91		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1940582.95390001		371532		125362.069999997		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		plus		L		0		ERROR:#N/A		315439.924399998		67032		19072.7000000001		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		472408.790999996		85865		29075.6100000001		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		535192.543599997		101252		34308.6400000001		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		perus		M		1		ERROR:#N/A		815888.518399996		149642		54859.3899999997		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		perus		S		1		ERROR:#N/A		622066.362499995		115701		41558.0400000001		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		531180.198299998		110734		31877.09		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		82443.0393		14204		5025.96		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		777947.709599997		152481		49380.0599999999		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		287385.177099999		54037		18304.33		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		204317.609199999		43584		12367.62		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		plus		S		0		ERROR:#N/A		61213.7467		12514		3337.43		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		225886.076499999		48529		12418.89		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		25855.7614		5094		1488.47		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		perus		L		1		ERROR:#N/A		229023.142299999		41806		14935.53		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Väkevät		Liköörit ja katkerot		Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		17604.0607		2782		908.72		Liköörit ja katkerot		Yrttiliköörit										Liköörit ja katkerot;Yrttiliköörit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		plus		M		0		ERROR:#N/A		130380.0144		32341		24660.075		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		perus		XS		1		ERROR:#N/A		7950.4853		1992		1530.15		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		normaali		L		1		ERROR:#N/A		558764.6262		137123		104280.35		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		plus		L		0		ERROR:#N/A		166538.914		40871		31186.275		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		normaali		S		1		ERROR:#N/A		79188.2678		19423		14954.65		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		normaali		M		1		ERROR:#N/A		133717.6414		32969		24965.225		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		perus		M		1		ERROR:#N/A		108863.0576		26742		20247.275		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		perus		S		1		ERROR:#N/A		90020.9557		22274		16982.625		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		284114.726		69730		53447.15		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		14420.9518		3582		2771.625		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		262958.5842		64609		49252.025		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		85830.1217		20893		15845.475		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		plus		XL		0		ERROR:#N/A		95501.6007		23480		17918.65		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		plus		S		0		ERROR:#N/A		31194.5066		7744		5882.875		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		76084.2079		18492		13944.675		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		plus		XS		0		ERROR:#N/A		11292.8028		2838		2179.625		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		perus		L		1		ERROR:#N/A		34407.4733		8483		6339.55		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Miedot		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		15207.307		3419		2614.85		Muut		Glögit		Miedot								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		plus		M		0		ERROR:#N/A		198225.0502		40450		30337.5		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		perus		XS		1		ERROR:#N/A		20590.1787		4496		3372		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1047160.8981		218634		163975.5		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		plus		L		0		ERROR:#N/A		256478.397		52470		39352.5		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		normaali		S		1		ERROR:#N/A		154989.7241		33549		25161.75		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		normaali		M		1		ERROR:#N/A		273525.0783		56417		42312.75		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		perus		M		1		ERROR:#N/A		294352.9235		62486		46864.5		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		perus		S		1		ERROR:#N/A		219529.6719		47248		35436		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		435402.656		87609		65706.75		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		27444.3325		6149		4611.75		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		465080.7823		97269		72951.75		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		164155.8207		33731		25298.25		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		plus		XL		0		ERROR:#N/A		150374.1627		30732		23049		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		plus		S		0		ERROR:#N/A		47660.7321		9666		7249.5		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		125403.7935		23471		17603.25		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19051.5458		3582		2686.5		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		perus		L		1		ERROR:#N/A		90390.7469		18732		14049		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Glögit;Väkevät		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		54601.9536		7848		5886		Muut		Glögit		Väkevät								Muut;Glögit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		plus		M		0		ERROR:#N/A		111867.9188		29134		24560.6		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		26522.7106		7652		6586.95		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		905749.666600012		251513		211478.15		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		plus		L		0		ERROR:#N/A		147282.4414		38655		32292.8		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		160349.9149		46257		39891		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		263893.2342		74428		62924.625		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		perus		M		1		ERROR:#N/A		301890.600299999		85978		71894		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		perus		S		1		ERROR:#N/A		263317.492799999		76472		64231.95		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		249958.669		62325		52228.425		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		39148.6732		11488		9820.9		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		369717.270299999		102094		85200.55		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		117897.1049		31132		26330.65		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		82885.886		21700		18419.95		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		plus		S		0		ERROR:#N/A		28704.6515		7684		6884.9		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		36818.2714		7795		6240.025		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6474.1217		1615		1398.25		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		perus		L		1		ERROR:#N/A		86404.4874999999		24755		20715.65		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		15736.7157		2167		1652.475		Muut		Hedelmä- ja aromatisoidut viinit										Muut;Hedelmä- ja aromatisoidut viinit

		Viinit		Muut		Muut;Saket		plus		M		0		ERROR:#N/A		11974.5433		2474		817.96		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		perus		XS		1		ERROR:#N/A		6.3794		2		0.6		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		normaali		L		1		ERROR:#N/A		26687.9367		5921		1436.91		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		plus		L		0		ERROR:#N/A		16090.7442		2609		961.02		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1100.11		227		49.38		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		normaali		M		1		ERROR:#N/A		4422.638		1050		283.44		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		perus		M		1		ERROR:#N/A		2543.9285		435		111.46		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		perus		S		1		ERROR:#N/A		627.5332		129		32.84		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		40059.2501		6387		2322.8		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		94.6887		20		4.37		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		17005.1923		3893		1024.08		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		6275.6679		1325		339.81		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		plus		XL		0		ERROR:#N/A		14706.3009		2654		937.09		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		plus		S		0		ERROR:#N/A		2052.149		632		186.48		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		26081.1276		3712		1305.19		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		plus		XS		0		ERROR:#N/A		769.1226		167		30.06		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		perus		L		1		ERROR:#N/A		1316.1853		244		67.08		Muut		Saket										Muut;Saket

		Viinit		Muut		Muut;Saket		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4664.2165		468		193.26		Muut		Saket										Muut;Saket

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		plus		M		0		ERROR:#N/A		65451.0524		24776		9652.88		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2595.0126		1032		442.205		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		normaali		L		1		ERROR:#N/A		238210.1482		88393		35856.704		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		plus		L		0		ERROR:#N/A		74441.0522999999		27381		10736.555		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		normaali		S		1		ERROR:#N/A		27134.0273		10311		4168.885		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		normaali		M		1		ERROR:#N/A		41085.6333		15593		6337.138		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		perus		M		1		ERROR:#N/A		41043.219		15914		6604.489		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		perus		S		1		ERROR:#N/A		22755.7104		8853		3717.235		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		181659.3355		61856		23898.2460000002		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5406.6251		2188		921.974		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		120736.2855		43390		17386.2400000001		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		42331.9304		15245		6109.573		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		plus		XL		0		ERROR:#N/A		54611.8984		19544		7666.794		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		plus		S		0		ERROR:#N/A		13595.2869		5224		2122.427		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		85105.7029		27140		10108.986		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2801.3681		1175		473.355		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		perus		L		1		ERROR:#N/A		13695.8724		5234		2157.885		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		37510.0043		12495		4554.324		Oluet		Ale		Katkero								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		plus		M		0		ERROR:#N/A		163334.1024		61133		23412.3190000001		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3005.438		1111		462.98		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		normaali		L		1		ERROR:#N/A		530695.155299999		209970		81022.6479999979		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		plus		L		0		ERROR:#N/A		194638.4451		75939		28344.9890000002		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		normaali		S		1		ERROR:#N/A		54382.787		21443		8705.155		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		normaali		M		1		ERROR:#N/A		84106.1642		32095		12689.346		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		perus		M		1		ERROR:#N/A		60746.8358		23395		9575.71		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		perus		S		1		ERROR:#N/A		39015.6013		14207		5615.65		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		448618.476399999		163073		59955.3459999993		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8638.8535		3334		1312.08		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		255973.0966		96488		37176.3650000001		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		102702.8418		38219		14384.58		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		plus		XL		0		ERROR:#N/A		167618.1754		61614		22724.9290000001		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		plus		S		0		ERROR:#N/A		29229.3678		10914		4296.855		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		184245.439		62269		22161.5040000001		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		plus		XS		0		ERROR:#N/A		8936.5352		3099		1189.045		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		perus		L		1		ERROR:#N/A		24246.4921		9819		3897.295		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Katkero vahvat		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		66687.3721		24701		8717.342		Oluet		Ale		Katkero vahvat								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		plus		M		0		ERROR:#N/A		40266.0275		13802		5383.355		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1993.3471		741		268.89		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		normaali		L		1		ERROR:#N/A		201427.722100001		68348		27214.6650000001		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		plus		L		0		ERROR:#N/A		51819.1936		18369		6876.855		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		normaali		S		1		ERROR:#N/A		23797.0765		9120		3195.89		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		normaali		M		1		ERROR:#N/A		35190.6698		12005		4708.97		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		perus		M		1		ERROR:#N/A		43609.1274		14691		5832.89		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		perus		S		1		ERROR:#N/A		24748.0962		9338		3306.29		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		96203.6825		33175		12817.94		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5457.2056		2143		727.77		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		87459.7737		29223		11638.515		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		31422.856		10895		4264.5		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		plus		XL		0		ERROR:#N/A		31996.4964		10651		4298.805		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		plus		S		0		ERROR:#N/A		6602.5754		2475		876.665		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		28736.3793		10124		3748.4		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1893.4633		755		255.03		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		perus		L		1		ERROR:#N/A		15700.9787		5463		2149.88		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Luostari		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5192.4073		1823		678.915		Oluet		Ale		Luostari								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		41422.4552		11718		5534.77		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3410.753		788		489.95		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		188733.0235		58475		26041.4300000001		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		54906.9697		15743		7392.835		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		28314.8546		7285		4040.465		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		45623.6266		13387		6393.085		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		44912.4239		12823		6463.435		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		34875.0979		9121		5054.825		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		133334.0085		41799		18440.465		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5194.6815		1261		744.7		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		83205.8118		28022		12143.41		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		34488.2209		10776		4831.01		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		42458.2258		13358		5884.36		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		10924.6758		3427		1514.275		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39667.392		12219		5067.265		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2859.1533		826		379.44		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		13174.4072		4158		1920.365		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Ale;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		10605.1183		3096		1271.935		Oluet		Ale		Muut								Oluet;Ale

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		plus		M		0		ERROR:#N/A		118781.2913		40425		15142.955		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		perus		XS		1		ERROR:#N/A		6659.1712		2799		1071.25		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		normaali		L		1		ERROR:#N/A		545923.016099998		193672		73489.5449999983		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		plus		L		0		ERROR:#N/A		158187.6396		52654		19962.5700000001		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		normaali		S		1		ERROR:#N/A		85037.6619000001		29017		11797.635		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		normaali		M		1		ERROR:#N/A		104591.8007		38106		14563.615		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		perus		M		1		ERROR:#N/A		113849.1969		40918		15966.4650000001		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		perus		S		1		ERROR:#N/A		79539.7987000001		30335		11869.865		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		408042.801100001		126605		47950.5499999998		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		11513.8282		4780		1805.875		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		289570.851100001		98210		36882.16		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		113478.0702		37185		14194.985		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		plus		XL		0		ERROR:#N/A		138274.4277		44815		16642.4350000001		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		plus		S		0		ERROR:#N/A		21663.8446		7503		2860.745		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		170703.3461		48396		18494.1650000001		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5706.8881		2355		861.355		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		perus		L		1		ERROR:#N/A		41479.3253		15901		5939.465		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Erikoisuus		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		54910.596		14551		5661.685		Oluet		Erikoisuus										Oluet;Erikoisuus

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		plus		M		0		ERROR:#N/A		82470.3765		10339		26102.34		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		perus		XS		1		ERROR:#N/A		38591.711		4858		12444.96		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		normaali		L		1		ERROR:#N/A		572852.954		72846		185357.040000001		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		plus		L		0		ERROR:#N/A		93277.1062		11817		29845.2		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		normaali		S		1		ERROR:#N/A		207957.2527		26433		67306.1400000001		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		normaali		M		1		ERROR:#N/A		172819.8737		22146		55881.5400000002		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		perus		M		1		ERROR:#N/A		289581.5809		36986		94294.2000000003		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		perus		S		1		ERROR:#N/A		283814.065		36148		92196.0600000002		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		137477.5996		17721		44875.3800000001		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		34863.4318		4392		11144.76		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		218956.3593		28131		71299.1400000001		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		71806.7146		9192		23453.1		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		plus		XL		0		ERROR:#N/A		59439.7236		7607		19287.18		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		plus		S		0		ERROR:#N/A		23392.0782		2925		7446.78		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24096.2441		2981		7706.82		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5968.7126		748		1905.42		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		perus		L		1		ERROR:#N/A		74366.4376		9601		24476.76		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;<10pak		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		14445.8217		2003		5257.56		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		<10pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		plus		M		0		ERROR:#N/A		18700.5435		745		5742		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3805.006		148		1172.16		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		normaali		L		1		ERROR:#N/A		192983.0618		8389		59724.7200000002		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		plus		L		0		ERROR:#N/A		34043.9256		1464		10521.72		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		normaali		S		1		ERROR:#N/A		67884.5381999999		2716		20904.84		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		normaali		M		1		ERROR:#N/A		62236.558		2716		19293.12		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		perus		M		1		ERROR:#N/A		89046.1988999999		3915		27638.82		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		perus		S		1		ERROR:#N/A		51007.7545		2008		15659.82		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		44489.1723		1896		13723.38		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7394.5136		288		2280.96		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		77305.6431999999		3297		23872.86		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		27482.6017		1215		8521.92		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		plus		XL		0		ERROR:#N/A		19613.5267		837		6039		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		plus		S		0		ERROR:#N/A		7882.8317		325		2445.3		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		711.9326		31		219.78		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		plus		XS		0		ERROR:#N/A		329.1688		13		102.96		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		perus		L		1		ERROR:#N/A		16904.4186		741		5237.1		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;>18pak		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25747.196		1131		8834.76		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		>18pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;<=0,4;10-17pak		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0		0		0		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		<=0,4		10-17pak		Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		plus		M		0		ERROR:#N/A		14021.9568		1555		4665		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		perus		XS		1		ERROR:#N/A		7643.7978		844		2532		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		normaali		L		1		ERROR:#N/A		118534.5037		13194		39582		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		plus		L		0		ERROR:#N/A		19997.0058		2226		6678		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		normaali		S		1		ERROR:#N/A		29618.6252		3277		9831		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		normaali		M		1		ERROR:#N/A		22174.618		2453		7359		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		perus		M		1		ERROR:#N/A		52813.177		5882		17646		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		perus		S		1		ERROR:#N/A		35731.8631		3960		11880		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		27038.7541		3001		9003		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4356.9069		481		1443		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		44687.9481		4972		14916		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		12840.2567		1428		4284		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		plus		XL		0		ERROR:#N/A		12284.2689		1359		4077		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		plus		S		0		ERROR:#N/A		3616.2192		402		1206		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2309.5948		255		765		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1251.6108		138		414		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		perus		L		1		ERROR:#N/A		13629.5545		1519		4557		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;monipakkaus;>0,4		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		439.9453		52		156		Oluet		Lager		Lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		plus		M		0		ERROR:#N/A		3447.0541		1865		872.49		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		perus		XS		1		ERROR:#N/A		461.0508		194		86.61		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		normaali		L		1		ERROR:#N/A		13083.4088		8140		3491.48		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		plus		L		0		ERROR:#N/A		2590.356		1441		627.6		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2901.8296		1542		735.74		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		normaali		M		1		ERROR:#N/A		3482.5849		1961		868.87		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		perus		M		1		ERROR:#N/A		4768.4		2607		1134.64		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		perus		S		1		ERROR:#N/A		2756.1562		1222		571.04		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		9147.4115		4862		1967.41		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		442.6389		167		93.57		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		4382.4546		2809		1107.74		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		2055.3049		1048		420.77		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		plus		XL		0		ERROR:#N/A		3019.4318		1631		627.99		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		plus		S		0		ERROR:#N/A		744.6989		462		231		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7014.4714		3431		1548.1		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		plus		XS		0		ERROR:#N/A		63.374		36		18		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		perus		L		1		ERROR:#N/A		2914.8587		1105		839.87		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;palvelu		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		96019.8512		66185		33574.85		Oluet		Lager		Lager		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		plus		M		0		ERROR:#N/A		58615.4834		56920		18732.05		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		perus		XS		1		ERROR:#N/A		11461.172		10979		3623.22		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		L		1		ERROR:#N/A		334001.717899999		337448		111347.239999997		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		plus		L		0		ERROR:#N/A		65274.1762		63656		20969.885		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		S		1		ERROR:#N/A		63390.9730000001		62607		20658.7900000001		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		M		1		ERROR:#N/A		85427.8386000001		83345		27498.0900000001		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		perus		M		1		ERROR:#N/A		109430.1503		109538		36140.8300000002		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		perus		S		1		ERROR:#N/A		100419.8025		98892		32630.0650000002		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		119888.7649		113946		37567.8000000001		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		15302.6983		16410		5413.38		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		147180.1794		150116		49488.2800000001		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		41601.327		41263		13601.59		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		plus		XL		0		ERROR:#N/A		44346.1102		44988		14826.3		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		plus		S		0		ERROR:#N/A		18879.893		18578		6117.54		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		29679.4595		25827		8515.875		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4082.2817		3878		1275.66		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		perus		L		1		ERROR:#N/A		37480.5169		36497		12044.01		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;<=0,4		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		23392.4544		21344		7038.855		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		plus		M		0		ERROR:#N/A		67857.1079		37960		19685.292		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		perus		XS		1		ERROR:#N/A		9847.1104		5409		3085.672		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		normaali		L		1		ERROR:#N/A		373059.971800003		207476		116768.984		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		plus		L		0		ERROR:#N/A		79707.0476		42223		24264.228		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		normaali		S		1		ERROR:#N/A		65901.4222999999		35929		20295.612		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		normaali		M		1		ERROR:#N/A		97591.2691999998		54520		29940.232		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		perus		M		1		ERROR:#N/A		119323.6173		64336		38807.704		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		perus		S		1		ERROR:#N/A		86631.6693999998		48309		27467.728		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		119384.8615		64123		37120.104		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		10032.9115		5636		3007.204		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		177759.1788		96200		54543.02		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		56194.2005		30888		17230.064		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		plus		XL		0		ERROR:#N/A		54435.753		28812		16766.208		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		plus		S		0		ERROR:#N/A		19775.8586		10784		5631.496		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		19192.5394		10304		5417.888		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4135.657		2197		1146.848		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		perus		L		1		ERROR:#N/A		37186.3779		20359		12419.088		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Lager;yksittäinen;>0,4		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3662.3281		1927		975.408		Oluet		Lager		Lager		yksittäinen		>0,4				Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		79511.9304		41590		18996.905		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		6117.7403		3348		1599.03		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		314758.6924		160498		74126.0249999996		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		86367.7080000001		44165		19971.035		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		55287.2403		28527		13219.895		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		71532.2973999999		36428		17114.71		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		76017.8669999999		39590		18489.56		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		64184.1244999999		33457		15856.065		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		161879.0783		83084		36832.4		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9862.7134		5415		2591.545		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		156856.0355		82512		37018.48		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		48939.7864		25747		11203.96		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		58786.8047		30533		13581.43		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		19660.6917		10434		4693.87		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		36432.1264		18083		7835.775		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4115.0968		2164		987.31		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		23621.5249		12254		5700.64		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		14230.1593		7866		3079.68		Oluet		Lager		Muut								Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		plus		M		0		ERROR:#N/A		12308.3121		7378		2485.12		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		perus		XS		1		ERROR:#N/A		29.6741		19		6.27		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		normaali		L		1		ERROR:#N/A		39301.7515999999		24240		8215.43		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		plus		L		0		ERROR:#N/A		11072.9054		6484		2214.19		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1019.4041		546		195.69		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		normaali		M		1		ERROR:#N/A		2903.0755		1768		598.915		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		perus		M		1		ERROR:#N/A		1716.7857		1060		359.585		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		perus		S		1		ERROR:#N/A		360.2299		210		74.2		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		19426.8358		11416		3901.005		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		133.2758		74		26.755		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		14840.0916		9085		3084.725		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		4602.8546		2872		970.085		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		plus		XL		0		ERROR:#N/A		8224.6952		4847		1652.01		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		plus		S		0		ERROR:#N/A		144.7371		78		25.74		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4616.5348		2833		950.595		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		plus		XS		0		ERROR:#N/A		71.1203		25		8.25		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		perus		L		1		ERROR:#N/A		3303.3739		2067		699.445		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Lager;Muut;palvelu		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21077.813		14040		4718.51		Oluet		Lager		Muut		palvelu						Oluet;Lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		plus		M		0		ERROR:#N/A		54476.1801		25217		12851.925		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5005.3229		1673		1358.21		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		normaali		L		1		ERROR:#N/A		192213.800800001		85097		46063.4250000001		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		plus		L		0		ERROR:#N/A		53676.7031		25044		12502.205		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		normaali		S		1		ERROR:#N/A		34696.4753		14549		8985.695		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		normaali		M		1		ERROR:#N/A		42650.6092		18151		10370.22		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		perus		M		1		ERROR:#N/A		44574.1746999999		18783		11203.15		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		perus		S		1		ERROR:#N/A		38594.3684999999		16592		10278.525		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		101696.0394		45354		23500.17		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7143.229		3180		1858.41		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		89466.3637999999		41250		21126.12		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		33755.0567		14101		7902.025		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		plus		XL		0		ERROR:#N/A		37735.4815		17099		8634.55		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		plus		S		0		ERROR:#N/A		11198.3428		6269		2662.89		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		41198.2488		23054		9517.55		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2164.2031		1414		534		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		perus		L		1		ERROR:#N/A		13255.9975		5827		3212.95		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Pils		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		18711.4047		9054		4583.225		Oluet		Pils										Oluet;Pils

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		plus		M		0		ERROR:#N/A		44609.7183		21349		8467.545		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3825.5919		1838		717.8		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		normaali		L		1		ERROR:#N/A		262521.255099999		118269		47875.875		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		plus		L		0		ERROR:#N/A		62585.3071		26513		10293.155		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		normaali		S		1		ERROR:#N/A		29025.2565		15458		6040.835		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		normaali		M		1		ERROR:#N/A		51202.8184		25274		10149.07		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		perus		M		1		ERROR:#N/A		52513.6962		25784		10622.545		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		perus		S		1		ERROR:#N/A		33988.7873		16473		6413.88		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		161041.7462		60284		23205.8700000001		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5940.5103		3155		1199.565		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		128807.0284		55811		22127.9400000001		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		48510.9739		20190		7828.09		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		plus		XL		0		ERROR:#N/A		56272.6842		22307		8682.17		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		plus		S		0		ERROR:#N/A		6945.1706		3640		1369.035		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		54095.0085		17629		6450.38		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2038.9521		1091		407.17		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		perus		L		1		ERROR:#N/A		16838.0441		7968		3289.03		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Porter		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		22038.855		5925		2178.12		Oluet		Stout & porter		Porter								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		plus		M		0		ERROR:#N/A		40435.5951		9780		3835.775		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1945.6944		597		245.87		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		normaali		L		1		ERROR:#N/A		232540.310000001		62392		25461.1550000001		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		plus		L		0		ERROR:#N/A		57044.5566		14865		5852.12		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		normaali		S		1		ERROR:#N/A		20084.9135		5727		2575.055		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		normaali		M		1		ERROR:#N/A		35738.4286		10218		4520.545		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		perus		M		1		ERROR:#N/A		41725.2558		12708		5658.18		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		perus		S		1		ERROR:#N/A		26418.4577		7627		3362.4		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		182337.2733		44571		17496.0100000001		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2999.8339		877		379.94		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		102350.3318		28273		11470.585		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		52810.0036		13543		5400.605		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		plus		XL		0		ERROR:#N/A		61108.5723		15619		6138.92		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		plus		S		0		ERROR:#N/A		7019.2608		1798		735.085		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		76101.2626		16275		6048.785		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2405.0306		519		195.055		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		perus		L		1		ERROR:#N/A		16640.8661		4740		2005.695		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Stout & porter;Stout		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		37457.6559		7644		2833.63		Oluet		Stout & porter		Stout								Oluet;Stout & porter

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		plus		M		0		ERROR:#N/A		24765.8007		13880		6556.32		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5639.6137		3085		1485.7		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		normaali		L		1		ERROR:#N/A		159165.3027		87138		42352.815		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		plus		L		0		ERROR:#N/A		32219.7783		17902		8572.305		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		normaali		S		1		ERROR:#N/A		34500.119		18787		9131.825		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		normaali		M		1		ERROR:#N/A		40257.3059		21688		10450.23		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		perus		M		1		ERROR:#N/A		51013.476		27923		13523.38		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		perus		S		1		ERROR:#N/A		51671.8271		29134		14190.74		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		56371.5310000001		29467		13947.67		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6975.5896		3937		1932.995		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		76092.2365000002		42023		20148.075		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		21572.1756		11787		5663.59		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		plus		XL		0		ERROR:#N/A		22061.795		11841		5679.34		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		plus		S		0		ERROR:#N/A		5273.2011		3066		1427.23		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11170.495		4999		2307.6		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1411.7113		773		359.5		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		perus		L		1		ERROR:#N/A		17177.0176		9306		4567.05		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Tumma lager		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5294.0195		2392		1071.77		Oluet		Tumma lager										Oluet;Tumma lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		32683.196		14597		6673.41		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3201.1952		1390		590.45		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		135152.7242		58220		26775.22		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		34616.767		15232		7039.36		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		33710.2867		14782		6888.82		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		40497.1513		17575		8074.35		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		41682.5847		18376		8614.93		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		40151.7151999999		17902		8392.72		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		66872.7392999999		28978		12680.2		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3710.0959		1526		641.45		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		64856.5858999998		28701		12905.33		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		23842.8672		10556		4684.36		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		22021.6597		9568		4339.62		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		7003.9916		3100		1405.5		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12954.5016		5129		2082.38		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2074.78		944		440.38		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		8889.4563		3902		1812.62		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5080.7251		1987		757.88		Oluet		Vahva lager		Muut								Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		plus		M		0		ERROR:#N/A		40071.5888		4409		11627.22		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		perus		XS		1		ERROR:#N/A		16511.7128		1832		4800.18		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		normaali		L		1		ERROR:#N/A		385705.578900001		44253		112724.7		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		plus		L		0		ERROR:#N/A		57271.4162		6457		16675.56		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		normaali		S		1		ERROR:#N/A		107545.8272		11951		31054.32		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		normaali		M		1		ERROR:#N/A		106311.7873		12208		31084.02		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		perus		M		1		ERROR:#N/A		161609.6236		18589		47126.6400000002		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		perus		S		1		ERROR:#N/A		149329.059		16964		43426.0200000002		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		71344.3540000001		8130		20776.14		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		17477.7923		1920		5068.8		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		146192.6499		16642		42575.2800000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		46247.4529		5289		13496.34		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		plus		XL		0		ERROR:#N/A		37794.3987		4292		10985.04		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		plus		S		0		ERROR:#N/A		4661.6827		503		1327.92		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5752.9458		633		1650.66		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		plus		XS		0		ERROR:#N/A		454.9868		47		124.08		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		perus		L		1		ERROR:#N/A		35022.2815		4038		10253.76		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;<=0,4		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		510.9799		70		168.3		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		plus		M		0		ERROR:#N/A		37565.6699		3872		11616		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10372.7652		1069		3207		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		normaali		L		1		ERROR:#N/A		242161.801699999		24961		74883		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		plus		L		0		ERROR:#N/A		50561.4118		5212		15636		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		normaali		S		1		ERROR:#N/A		60639.7777		6250		18750		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		normaali		M		1		ERROR:#N/A		67552.3926		6963		20889		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		perus		M		1		ERROR:#N/A		101047.0655		10415		31245		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		perus		S		1		ERROR:#N/A		91483.4897999999		9429		28287		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		51447.3936		5303		15909		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		12178.0316		1255		3765		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		86362.6985999999		8902		26706		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		31502.5255		3247		9741		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		plus		XL		0		ERROR:#N/A		18781.1963		1936		5808		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		plus		S		0		ERROR:#N/A		11719.1621		1208		3624		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3171.3439		327		981		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3279.1889		338		1014		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		perus		L		1		ERROR:#N/A		21702.3392		2237		6711		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;monipakkaus;>0,4		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		71.6498		8		24		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		monipakkaus		>0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		plus		M		0		ERROR:#N/A		9481.8293		6042		2797.3		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1659.5683		1068		492.75		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		normaali		L		1		ERROR:#N/A		118740.7295		71565		34511.6000000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		plus		L		0		ERROR:#N/A		14329.963		8883		4198.25		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		normaali		S		1		ERROR:#N/A		15848.2446		10326		4824.4		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		normaali		M		1		ERROR:#N/A		21316.1826		13560		6422.6		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		perus		M		1		ERROR:#N/A		42074.7507		26347		12482.05		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		perus		S		1		ERROR:#N/A		24513.5219		15834		7383.85		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		33134.6394		19680		9497.45		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1852.7748		1195		550.35		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		52634.5285999999		31507		15247.85		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		15024.8977		9086		4374.3		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		plus		XL		0		ERROR:#N/A		9818.2707		5885		2817.95		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		plus		S		0		ERROR:#N/A		1139.6772		630		313.65		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5611.2568		3274		1604.5		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		plus		XS		0		ERROR:#N/A		433.5924		243		121.5		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		perus		L		1		ERROR:#N/A		13414.0291		7974		3823.5		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 plo		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		885.739		552		274.55		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 plo				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		plus		M		0		ERROR:#N/A		118172.218		69932		35121.448		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		perus		XS		1		ERROR:#N/A		20740.3492		12492		6283.672		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		normaali		L		1		ERROR:#N/A		693211.205400001		409503		205703.976		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		plus		L		0		ERROR:#N/A		128234.3377		75199		37775.416		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		normaali		S		1		ERROR:#N/A		130528.0343		77043		38689.528		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		normaali		M		1		ERROR:#N/A		173063.4984		100693		50622.92		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		perus		M		1		ERROR:#N/A		205071.1189		120994		60799.328		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		perus		S		1		ERROR:#N/A		169985.5511		100333		50451.3519999999		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		182898.2449		108174		54323.232		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		19339.1038		11385		5732.008		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		343311.1014		203153		102042.844		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		93370.9794		54984		27644.456		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		plus		XL		0		ERROR:#N/A		86859.2658000001		51050		25642.776		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		plus		S		0		ERROR:#N/A		16892.8794		9670		4864.988		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39828.5169		23265		11676.904		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		plus		XS		0		ERROR:#N/A		8125.8915		4800		2412.648		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		perus		L		1		ERROR:#N/A		57369.122		33815		16994.064		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen; >0,4 tlk		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		149.0886		80		40.068		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		 >0,4 tlk				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		plus		M		0		ERROR:#N/A		48707.5703		40902		13497.66		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		perus		XS		1		ERROR:#N/A		14100.7171		12136		4004.88		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		L		1		ERROR:#N/A		341993.598699999		294073		97044.0899999983		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		plus		L		0		ERROR:#N/A		55165.3584		46101		15213.33		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		S		1		ERROR:#N/A		70602.6276		59956		19785.4800000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		M		1		ERROR:#N/A		96323.5002000001		82846		27339.1800000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		perus		M		1		ERROR:#N/A		111046.2649		95180		31409.4000000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		perus		S		1		ERROR:#N/A		113130.8726		96962		31997.4600000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		98549.6853000001		83275		27480.7500000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		10917.1302		9395		3100.35		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		154990.1263		132099		43592.6700000001		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		41408.6246		35431		11692.23		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		plus		XL		0		ERROR:#N/A		39828.2343		33846		11169.18		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		plus		S		0		ERROR:#N/A		10293.701		8538		2817.54		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		22195.1167		18830		6213.9		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3700.3024		3120		1029.6		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		perus		L		1		ERROR:#N/A		32947.303		28300		9339		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vahva lager;Vahva lager;yksittäinen;<=0,4		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1090.2649		612		201.96		Oluet		Vahva lager		Vahva lager		yksittäinen		<=0,4				Oluet;Vahva lager

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		plus		M		0		ERROR:#N/A		40912.1995		19164		9506.06		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4334.7196		1794		880.51		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		152982.211399999		71459		35490.6		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		plus		L		0		ERROR:#N/A		42083.5549		19653		9762.01		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		32244.1731		14917		7386.07		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		36071.9322		16784		8343.64		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		perus		M		1		ERROR:#N/A		32107.0466		14366		7109.43		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		perus		S		1		ERROR:#N/A		26014.2834		11137		5489.01		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		87060.9982999998		41317		20460.37		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5706.6564		2520		1248.44		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		72581.7921999999		33759		16780.84		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		23728.8175		11396		5662.02		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		26050.4713		12146		5993.54		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		plus		S		0		ERROR:#N/A		9469.2792		4337		2157.96		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		22774.8726		10049		4864.95		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2198.7402		971		485.5		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		perus		L		1		ERROR:#N/A		9281.5308		4394		2190.84		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Hefeweizen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6236.3805		2765		1286.49		Oluet		Vehnäolut		Hefeweizen								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		39460.0633		15380		6307.035		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2018.6906		802		312.26		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		144115.3199		58469		24650.7100000001		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		47394.179		18461		7820.52		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		21675.745		8722		3676.41		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		29545.3719		11762		4934.2		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		32377.5115		12893		5268.71		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		21984.2034		8860		3661.54		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		101135.1377		40206		16852.27		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4773.9305		1957		805.27		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		79448.7133000001		30726		13128.11		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		27635.0854		10824		4639.905		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		32447.4765		12784		5483.765		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		8325.3359		3183		1231.44		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		28549.4458		11375		4268.66		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2100.3228		770		269.57		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		8847.0372		3550		1467.94		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9105.2247		3748		1348.815		Oluet		Vehnäolut		Muut								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		plus		M		0		ERROR:#N/A		8625.1896		4413		2192.22		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		perus		XS		1		ERROR:#N/A		257.4439		117		58.5		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		normaali		L		1		ERROR:#N/A		39380.4583		18615		9277.24		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		plus		L		0		ERROR:#N/A		10013.9227		5037		2503.54		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		normaali		S		1		ERROR:#N/A		3988.2005		1694		847		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		normaali		M		1		ERROR:#N/A		4470.8764		2030		1013.64		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		perus		M		1		ERROR:#N/A		8669.621		4291		2138.02		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		perus		S		1		ERROR:#N/A		5565.2154		2481		1236.93		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		18843.894		9144		4550.92		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		908.5807		415		207.5		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		19742.3595		9215		4600.02		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		6249.0886		2871		1435.33		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		plus		XL		0		ERROR:#N/A		8331.5239		4031		2009.38		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		plus		S		0		ERROR:#N/A		3008.4137		1525		759.95		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6094.0115		2976		1467.455		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		plus		XS		0		ERROR:#N/A		484.2594		240		117.96		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		perus		L		1		ERROR:#N/A		2383.0661		1112		556		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Panimot		Oluet		Oluet;Vehnäolut;Muut weizen-tyyppiset		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1165.3881		598		294.07		Oluet		Vehnäolut		Muut weizen-tyyppiset								Oluet;Vehnäolut

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		plus		M		0		ERROR:#N/A		15219.7467		15011		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1538.0925		1520		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		64976.4556000002		62952		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		plus		L		0		ERROR:#N/A		17852.9049		17371		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		11469.9781		10832		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		16843.1694		16549		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		perus		M		1		ERROR:#N/A		17772.1126000001		16387		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		perus		S		1		ERROR:#N/A		11698.1285000001		11577		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		35724.2681000001		33943		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2670.9184		2506		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		28357.3419000001		27192		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		9102.4286		8921		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		15587.4888		15818		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		plus		S		0		ERROR:#N/A		3216.8781		3071		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25138.4039		24702		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1496.9472		1614		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		perus		L		1		ERROR:#N/A		8345.7585		8059		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Kestokassit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		143.3873		163		0		Kestokassit												Kestokassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		plus		M		0		ERROR:#N/A		89890.6655		550663		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12429.6941		76405		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		479657.057899999		2956284		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		plus		L		0		ERROR:#N/A		106242.8275		652809		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		79753.3671		488935		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		121476.4834		746942		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		perus		M		1		ERROR:#N/A		144513.4138		889938		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		perus		S		1		ERROR:#N/A		106697.7454		656179		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		178258.7267		1092830		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		14110.1175		85341		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		197498.2308		1215186		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		79320.7538		487723		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		61570.6779		379825		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		plus		S		0		ERROR:#N/A		18887.6905		115936		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		62604.036		380706		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6763.7121		41577		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		perus		L		1		ERROR:#N/A		49119.8149		303070		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muovi ja paperikassit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		41.0484		423		0		Muovi ja paperikassit												Muovi ja paperikassit;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		plus		M		0		ERROR:#N/A		790.6157		2801		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		7.3387		26		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		533.1935		1889		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		plus		L		0		ERROR:#N/A		390.3674		1383		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		63.509		225		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		189.6824		672		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		perus		M		1		ERROR:#N/A		28.7908		102		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		perus		S		1		ERROR:#N/A		1.6935		6		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1345.82		4768		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8.1855		29		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		650.8958		2306		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		92.8654		329		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		470.8103		1668		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		plus		S		0		ERROR:#N/A		151.8576		538		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1847.1021		6544		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		46.8559		166		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		perus		L		1		ERROR:#N/A		3.6695		13		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Oheistuotteet		Ostospakkaaminen		Muu ostospakkaaminen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		53.3467		189		0		Muu ostospakkaaminen												Muu ostospakkaaminen;

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		plus		M		0		ERROR:#N/A		58165.2189		20476		6384.375		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		perus		XS		1		ERROR:#N/A		422.8734		149		48.75		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		normaali		L		1		ERROR:#N/A		83392.0308999999		32636		10027.25		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		plus		L		0		ERROR:#N/A		53185.0372		19093		5906.875		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		normaali		S		1		ERROR:#N/A		8584.8864		3228		1018.875		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		normaali		M		1		ERROR:#N/A		16412.2324		5911		1890.625		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		perus		M		1		ERROR:#N/A		7656.5735		3172		967.5		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		perus		S		1		ERROR:#N/A		4414.6877		1607		521.75		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		99159.5492		34333		11016.875		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		893.0442		261		95.25		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		56289.8909999999		21679		6448.75		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		20146.7894		7320		2316.625		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		plus		XL		0		ERROR:#N/A		36945.1344		12395		4036.625		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		plus		S		0		ERROR:#N/A		10711.2153		2954		1025		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		50513.2497		14303		4960.5		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3984.276		1221		408.125		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		perus		L		1		ERROR:#N/A		4028.3961		1675		501.5		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;marjaisa & raikas		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1984.8657		580		190.75		Punaviinit		<=0,5plo		marjaisa & raikas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		plus		M		0		ERROR:#N/A		145959.3707		46774		16557.422		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4935.4243		1724		608.922		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		363612.870100003		129103		45158.049		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		plus		L		0		ERROR:#N/A		137413.9184		42668		15037.952		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		45937.6047		16743		5831.48		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		82389.0745000001		31136		10621.964		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		perus		M		1		ERROR:#N/A		57606.7182		21678		7488.581		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		perus		S		1		ERROR:#N/A		42735.3515		15600		5513.401		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		271642.656400001		86081		29491.452		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8918.036		3266		1130.016		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		172055.741		58225		20773.473		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		60888.9014		20724		7109.517		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		93886.5295		31321		10592.415		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		plus		S		0		ERROR:#N/A		28837.0472		9531		3259.16		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		156981.9881		50402		16510.039		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		10447.9126		2980		1072.375		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		perus		L		1		ERROR:#N/A		17593.6904		6411		2325.897		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;mehevä & hilloinen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8799.4503		2958		816.767		Punaviinit		<=0,5plo		mehevä & hilloinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		plus		M		0		ERROR:#N/A		6811.2769		545		214.875		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		159.0823		36		18		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		10797.1876		1299		496.438		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		plus		L		0		ERROR:#N/A		7080.2127		581		224.803		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1321.2997		431		137.69		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		2223.8994		553		195.317		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		perus		M		1		ERROR:#N/A		1006.6684		293		107.376		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		perus		S		1		ERROR:#N/A		422.847		108		40.417		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		12034.6163		1014		389.661		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		312.1141		75		23.104		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		6260.7268		604		212.439		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		2072.8587		173		69.375		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		3897.4917		279		104.625		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		plus		S		0		ERROR:#N/A		1536.6078		110		41.25		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2396.47		270		119.25		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		391.1861		28		10.5		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		perus		L		1		ERROR:#N/A		736.2021		294		70.317		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;pehmeä & hedelmäinen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		904.3293		124		47.173		Punaviinit		<=0,5plo		pehmeä & hedelmäinen								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		plus		M		0		ERROR:#N/A		5407.3736		877		389.75		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		normaali		L		1		ERROR:#N/A		5186.5379		1215		459.375		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		plus		L		0		ERROR:#N/A		8396.8661		1944		782		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		normaali		S		1		ERROR:#N/A		580.5731		98		37.75		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		normaali		M		1		ERROR:#N/A		1658.2387		379		145.5		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		perus		M		1		ERROR:#N/A		357.1755		109		41.25		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		perus		S		1		ERROR:#N/A		599.2067		141		56		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		18294.1543		3754		1491.75		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		207.7689		53		21		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		5819.2625		1675		629		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		1799.5009		448		168		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		plus		XL		0		ERROR:#N/A		5971.4235		1337		528.5		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		plus		S		0		ERROR:#N/A		936.1919		122		61		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		14353.8271		1580		622.75		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		plus		XS		0		ERROR:#N/A		531.8613		36		13.5		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		perus		L		1		ERROR:#N/A		262.6648		57		22.125		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;roteva & voimakas		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3136.4936		382		170.375		Punaviinit		<=0,5plo		roteva & voimakas								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		plus		M		0		ERROR:#N/A		23996.2792		4002		1414.634		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		perus		XS		1		ERROR:#N/A		532.4203		84		31.5		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		normaali		L		1		ERROR:#N/A		36235.4309		7242		2438.049		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		plus		L		0		ERROR:#N/A		36723.67		4987		1815.743		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		normaali		S		1		ERROR:#N/A		8270.9119		1828		616.442		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		normaali		M		1		ERROR:#N/A		8450.8065		1692		586.723		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		perus		M		1		ERROR:#N/A		8483.0787		1788		620.182		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		perus		S		1		ERROR:#N/A		5331.849		977		334.732		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		81035.1352		10843		3774.329		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		695.0901		183		60.023		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		33231.3694		4407		1508.591		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		12508.956		1799		646.169		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		plus		XL		0		ERROR:#N/A		20321.5503		2702		1013.25		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		plus		S		0		ERROR:#N/A		4547.6606		770		288.75		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		44599.6788		5732		1906.076		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1064.7406		147		55.125		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		perus		L		1		ERROR:#N/A		1787.2518		390		133.721		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;<=0,5plo;vivahteikas & kehittynyt		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5244.9211		693		217.111		Punaviinit		<=0,5plo		vivahteikas & kehittynyt								Punaviinit;<=0,5plo

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		39614.2379		13129		9846.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5818.9551		2087		1565.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		197847.6241		65276		48957		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		35333.913		11684		8763		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		29528.2371		9976		7482		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		60717.7025999999		19707		14780.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		49160.5779999999		15914		11935.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		42729.2881999999		14118		10588.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		90677.9612		29688		22266		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5275.1556		1731		1298.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		106848.0891		35508		26631		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		41377.0338		14092		10569		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		31094.8361		10116		7587		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		5320.1537		1723		1292.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2228.0896		713		534.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19.465		5		3.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		11516.1687		3736		2802		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2479.9886		998		748.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		<8								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		plus		M		0		ERROR:#N/A		94302.1258999999		8348		6261.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1937.401		188		145.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		normaali		L		1		ERROR:#N/A		123359.7194		11194		8408.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		plus		L		0		ERROR:#N/A		124717.0976		10812		8110.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		normaali		S		1		ERROR:#N/A		27497.0623		2594		1948.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		normaali		M		1		ERROR:#N/A		31210.4417		2808		2113.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		perus		M		1		ERROR:#N/A		19621.2981		1860		1400.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		perus		S		1		ERROR:#N/A		13760.6415		1283		966.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		229203.9074		19528		14673.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5494.1326		513		384.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		78197.9059999999		6855		5141.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		27390.1581		2334		1753.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		plus		XL		0		ERROR:#N/A		71900.8187999999		6163		4626.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		plus		S		0		ERROR:#N/A		25599.5008		2355		1766.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		209831.8462		15616		11763.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		plus		XS		0		ERROR:#N/A		10242.6142		948		711		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		perus		L		1		ERROR:#N/A		6973.4628		652		489		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;>=15		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		73340.5991		5185		3900.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		>=15								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		62038.6246		12106		9380		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3858.3647		758		604		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		285110.3804		58394		47617.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		76149.7026		14806		11434.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		35571.5757		7125		5701.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		58041.9019		11526		9013.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		59568.5466		11971		9490.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		34874.6323		7016		5704.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		146674.9193		28580		22361		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7913.9496		1548		1208.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		131334.7803		26361		21297		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		47991.3995		9823		8101		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		54464.2249		10613		8297.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		12770.1637		2455		1880.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		51611.5621		9920		7721		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2776.1798		540		412		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		18834.9247		3915		3258.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24337.7425		4633		3477.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		8-9,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		218862.7948		34445		26307.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12678.5028		1973		1562.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		735866.716700005		118037		91195.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		254351.8533		40158		30672.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		135819.2037		21401		16601.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		173857.1247		27777		21639.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		144478.2964		23255		18262.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		121849.5132		19267		15073.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		411324.717599999		65084		49690.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		21268.8994		3260		2536.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		361056.4848		57589		44415		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		126546.1684		20095		15454.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		158214.1461		24973		19048.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		61509.4647		9527		7288.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		151465.348		22997		17466.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		18548.3807		2796		2135.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		47220.1174		7559		5884.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;10-12,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		74745.0558		11564		8676.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		10-12,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		84102.5719		9519		7139.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2239.758		255		191.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		127723.4921		14188		10641		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		93657.2223999999		10580		7935		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		20439.0172		2270		1702.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		30468.6671		3399		2549.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		20848.8614		2323		1742.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		18543.1717		2093		1569.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		177088.9321		19910		14932.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6583.3817		763		572.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		103021.4675		11795		8846.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		32088.4071		3683		2762.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		63319.7183		7159		5369.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		17769.9398		1974		1480.5		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		114815.8225		12979		9734.25		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7229.2018		777		582.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		6409.7748		705		528.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;marjaisa & raikas;13-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		31463.9037		3607		2710.75		Punaviinit		marjaisa & raikas		13-14,99								Punaviinit;marjaisa & raikas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		plus		M		0		ERROR:#N/A		91359.7085999999		31057		23292.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5719.7605		1859		1394.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		normaali		L		1		ERROR:#N/A		556455.91280001		189374		142030.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		plus		L		0		ERROR:#N/A		111580.2678		37991		28493.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		normaali		S		1		ERROR:#N/A		61600.7866999998		20582		15436.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		normaali		M		1		ERROR:#N/A		127102.5665		43072		32304		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		perus		M		1		ERROR:#N/A		108765.4181		36844		27633		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		perus		S		1		ERROR:#N/A		58417.3785999997		19411		14558.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		186189.5615		62931		47198.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8602.6948		2825		2118.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		267212.744300001		90738		68053.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		84948.1454999999		28992		21744		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		plus		XL		0		ERROR:#N/A		75592.5548999999		25813		19359.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		plus		S		0		ERROR:#N/A		21085.0093		7098		5323.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		43249.955		14637		10977.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5140.1303		1661		1245.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		perus		L		1		ERROR:#N/A		33654.5361		11370		8527.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;<7		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8827.5096		3366		2524.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		<7								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		plus		M		0		ERROR:#N/A		87618.6969		4663		3549.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		perus		XS		1		ERROR:#N/A		847.4635		46		39		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		223619.9604		11472		8985		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		plus		L		0		ERROR:#N/A		123108.1759		6366		4877.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		32730.6838		1719		1318.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		39321.4132		2044		1623.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		perus		M		1		ERROR:#N/A		30559.8796		1590		1308		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		perus		S		1		ERROR:#N/A		13241.2093		782		672		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		285165.3028		14566		11288.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5291.6722		299		226.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		133394.7791		6823		5270.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		50204.1371		2473		1885.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		91342.2604		4650		3553.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		plus		S		0		ERROR:#N/A		16694.5459		866		667.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		256254.2208		12437		9743.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5865.1865		311		232.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		perus		L		1		ERROR:#N/A		12207.3903		616		480.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;>=20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		158273.5162		7493		5877.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		>=20								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		355359.6875		106099		79574.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		32854.6814		9889		7416.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1938011.9747		579866		435051.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		407664.2513		121445		91158.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		304951.1671		91404		68563		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		498256.316100001		149135		111862.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		439299.3247		131177		98383.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		313084.575699999		93344		70027.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		686162.017000002		204950		154115.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		59480.1837		17896		13422		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		896439.028300007		267881		201321.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		289573.4133		86096		64775		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		265735.9683		79129		59471.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		78414.6428		23497		17622.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		162231.1049		48273		36503.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		21337.0423		6438		4828.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		117072.8343		35006		26255		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;7-7,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		20569.3519		6051		4541.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		7-7,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		346211.740800001		84660		68958.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		21419.0879		5255		4284.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1495724.3941		367165		301539		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		358666.382500001		87405		71075.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		179905.280100001		43883		35458.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		344244.954500001		84361		69006.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		287769.6189		70530		57417.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		207143.963100001		50762		41532.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		614837.848500002		150330		123126.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		39565.4778		9690		7766.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		668579.669400003		163773		134187.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		238377.6188		58068		47068.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		248977.482800001		61121		50196.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		71940.162		17718		14522		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		162877.5427		39071		31215		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19176.3286		4666		3786.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		86987.2007		21326		17580		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;8-8,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		38748.7443		8914		6713.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		8-8,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		702696.3436		145347		121948.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		48346.6571999999		10212		8677.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2930126.32719991		606399		507360.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		774347.7407		159320		132980.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		415007.343199995		86812		73269.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		702177.917599999		147000		124775.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		552149.515699994		115835		98344.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		457688.325499994		96694		82386		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1311998.49160001		268424		222270.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		100109.184		21443		18364.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1343980.65470002		277347		231234		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		468999.363099996		95969		79265.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		517809.845199996		106099		88192		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		137371.8125		28529		24390		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		439663.443499998		90066		75806.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		50183.5063		10280		8639		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		189008.819600001		39382		33253		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;9-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		102507.5467		19677		14816.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		9-9,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		936067.685900013		167821		136263.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		60048.7890999999		10897		8908.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		3608761.66219997		643139		514294.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		975621.992400014		174032		140134		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		626095.450300005		112584		91052.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		928536.153800016		166227		133883.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		733038.064400009		131271		105553.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		604297.246900005		108809		88045.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1553938.02580001		275286		219983.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		127047.9008		22988		18853.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1627656.91310001		289273		231333.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		564839.188700002		100291		79632.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		597977.305500003		106561		85819.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		195000.4286		35270		29120.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		482727.421600001		86868		71410.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		76292.7802		13712		11274.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		219610.8125		39240		31494.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;10-10,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		144411.3542		24614		18499.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		10-10,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		773715.113399998		109494		83225.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		45248.2375		6385		4825.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2637813.60710006		377995		287539.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		788584.911799999		112047		85133.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		429136.425699998		61591		46692.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		714438.568999995		102115		77792.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		571944.493499994		82068		62649.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		436291.124199998		62258		47216.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1374601.88420001		195435		148031		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		90760.5334000001		12999		9836.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1163043.21790001		166251		126118.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		451648.772099998		64544		49010.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		479945.144299998		68279		51795.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		149631.378		21022		15963.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		468918.034399999		66001		50044.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		62710.4279		8852		6696.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		168233.1152		24138		18340.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;11-12,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		179891.8026		25476		19116.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		11-12,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		968696.566000008		113276		85599.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		37923.0255		4429		3328.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2716875.20340003		315580		238939		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		1061199.67540001		123025		92935		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		529216.041800002		61633		46597.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		691296.947000004		80053		60577.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		536121.927600002		61785		46874.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		407726.752900001		47518		36110.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1729117.67680001		200322		151135.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		112635.9192		13199		9975.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1269538.44970001		147014		111118		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		450888.3618		52406		39675		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		599752.906600002		69689		52680.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		230911.5922		26907		20361.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		567175.804400001		65908		49761.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		87025.8215999999		10187		7685.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		165934.9124		19124		14462.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;13-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		227867.3299		26035		19528.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		13-14,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		482439.1332		44442		33336		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		13165.1342		1189		891.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1110394.91770001		101793		76419.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		525415.0078		48404		36314.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		215475.6449		19781		14841.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		278229.3487		25445		19116.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		217894.634		19780		14870.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		162929.4469		14838		11140.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		965793.787300006		88009		66013.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		38722.7031		3546		2659.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		556110.029		50870		38157		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		193092.0778		17635		13287.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		302577.2505		27836		20898		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		129703.5347		11860		8895		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		412162.135		37174		27884.25		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		43885.387		4029		3021.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		74500.1001		6822		5121.75		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;mehevä & hilloinen;15-19,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		192292.7591		16981		12757.5		Punaviinit		mehevä & hilloinen		15-19,99								Punaviinit;mehevä & hilloinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		89704.0048		27447		20585.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		13320.3858		4087		3065.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		652631.955900008		200254		150190.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		101240.7907		30810		23107.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		92055.6307		28290		21217.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		153643.7716		47140		35355		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		189232.8112		58383		43787.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		136083.6892		42075		31556.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		161593.9238		49162		36871.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		18705.6247		5760		4320		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		261091.9652		80038		60028.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		88004.8105		26845		20133.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		79685.2476		24367		18275.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		14227.1294		4266		3199.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		34236.7207		10146		7609.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4420.1762		1300		975		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		46920.7307		14354		10765.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4296.2204		1225		918.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		<8								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		plus		M		0		ERROR:#N/A		182080.7971		28575		21811.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		22810.2546		3566		2704.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1133635.30840001		176878		137020.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		plus		L		0		ERROR:#N/A		227972.3812		35663		27230.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		173056.121400001		27693		21599.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		273116.9366		42789		33070.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		perus		M		1		ERROR:#N/A		286974.702500001		44709		34718.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		perus		S		1		ERROR:#N/A		231615.608100001		36175		28075		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		388078.9873		59753		45924		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		27378.387		4334		3285		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		465146.3426		73228		56713.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		181679.5853		28380		21868.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		145901.2227		22528		17105.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		plus		S		0		ERROR:#N/A		42209.2435		6491		4911.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		114097.9713		17441		13301.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		16585.1102		2703		2099.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		perus		L		1		ERROR:#N/A		89873.1079		13825		10684.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;>=10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		27671.1574		3750		2823		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		>=10								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		192538.5783		43832		37389.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		23011.9342		5214		4503		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1154258.44690002		257889		216169.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		218005.4758		49099		41540.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		190485.6994		43541		37524.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		304158.901199998		68670		58177		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		301050.606499998		67867		57106.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		237494.050399999		53835		45709.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		347061.833199999		77800		66084		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		29579.6186		6824		5943		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		481326.197699998		108096		91310.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		172452.335		37995		31399		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		141220.3142		31728		26887.25		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		34122.5751		7659		6689		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		77215.7126		16933		13930.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		15522.9748		3497		2970.5		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		85656.1542		18967		15649.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		15213.6973		3239		2468.75		Punaviinit		pehmeä & hedelmäinen		8-9,99								Punaviinit;pehmeä & hedelmäinen

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		plus		M		0		ERROR:#N/A		24078.6826		5073		3804.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		535.1404		123		92.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		85976.1380999999		17874		13405.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		plus		L		0		ERROR:#N/A		25476.1687		5207		3905.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		6969.5705		1508		1131		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		23394.8975		4994		3745.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		perus		M		1		ERROR:#N/A		7099.2808		1487		1115.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		perus		S		1		ERROR:#N/A		5508.298		1239		929.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		40772.3087		8366		6274.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		827.7823		185		138.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		37672.2674		7830		5872.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		10987.8366		2240		1680		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		13264.7815		2745		2058.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		plus		S		0		ERROR:#N/A		1700.0744		338		253.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6739.246		1362		1021.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		894.7915		185		138.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		perus		L		1		ERROR:#N/A		4938.0076		1066		799.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		614.5869		135		101.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<10								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		plus		M		0		ERROR:#N/A		37218.8833		7093		5787		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1596.0014		325		272.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		normaali		L		1		ERROR:#N/A		120894.3783		23296		19124.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		plus		L		0		ERROR:#N/A		33955.3277		6398		5213		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		normaali		S		1		ERROR:#N/A		16913.5301		3107		2450		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		normaali		M		1		ERROR:#N/A		36384.064		6973		5725.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		perus		M		1		ERROR:#N/A		19925.4227		3591		2889		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		perus		S		1		ERROR:#N/A		19967.8549		3703		2981.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		52270.48		9848		7977.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4991.7415		896		681.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		48423.7844		9232		7614.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		16807.2213		3186		2640.25		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		plus		XL		0		ERROR:#N/A		17366.612		3317		2726.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		plus		S		0		ERROR:#N/A		4544.8179		754		590.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11337.4024		2164		1826.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1379.2954		241		180.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		perus		L		1		ERROR:#N/A		6550.2443		1245		1007.5		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;<12		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1474.5878		268		201.75		Punaviinit		roteva & voimakas		<12								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		plus		M		0		ERROR:#N/A		95674.2073		4091		3068.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		perus		XS		1		ERROR:#N/A		556.8692		29		21.75		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		166132.943		6771		5078.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		plus		L		0		ERROR:#N/A		124630.1947		5276		3957		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		43772.1272		1847		1412.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		37146.5578		1534		1150.5		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		perus		M		1		ERROR:#N/A		27132.5979		1147		860.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		perus		S		1		ERROR:#N/A		7521.085		328		250.5		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		313523.2852		12646		9484.5		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9726.5201		371		278.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		101787.234		4264		3198		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		41545.5525		1730		1315.5		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		90823.9223		3541		2660.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		plus		S		0		ERROR:#N/A		21556.4048		919		689.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		346111.0481		9286		6972.75		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5472.409		207		155.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		perus		L		1		ERROR:#N/A		11184.8125		491		368.25		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;>=20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		188866.4666		5444		4123.5		Punaviinit		roteva & voimakas		>=20								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		62898.0628		9836		8011.25		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		832.6771		120		93		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		233320.0009		36337		29407.25		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		79928.0258		12233		9762		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		24723.372		3714		2902		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		49611.986		7785		6363.25		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		31880.0205		4880		3916		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		25538.1621		3872		3064.25		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		125418.1533		19190		15178.75		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4117.2703		601		458.5		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		109595.4965		16952		13639.75		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		35607.2772		5563		4495		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		49872.8239		7721		6186		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		10074.6097		1499		1140.5		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		35904.4575		5344		4176.25		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3607.4459		519		389.25		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		12037.9477		1816		1413.75		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;10-12,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9301.7378		1398		1051		Punaviinit		roteva & voimakas		10-12,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		28019.8668		3206		2404.5		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		742.8829		92		69		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		63562.9112		7388		5541		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		31054.0771		3578		2683.5		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		8146.7795		949		711.75		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		14843.0001		1742		1306.5		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		10451.4517		1251		938.25		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		8380.8801		990		742.5		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		55207.8522		6373		4779.75		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1424.2642		174		130.5		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		45559.9902		5250		3937.5		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		13402.7617		1545		1158.75		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		18690.4639		2131		1598.25		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		3479.4223		396		297		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		15058.1395		1751		1313.25		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		670.3439		75		56.25		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		4118.768		494		370.5		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;12-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2093.0253		252		189		Punaviinit		roteva & voimakas		12-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		88455.9584		9872		7404		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1739.6334		195		146.25		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		263296.182		29322		21991.5		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		104462.1817		11657		8742.75		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		29322.7232		3239		2429.25		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		64223.258		7144		5358		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		47780.9195		5327		3995.25		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		24121.2528		2630		1972.5		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		194615.6455		21577		16182.75		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3407.1431		376		282		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		147078.6331		16330		12247.5		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		45244.862		5056		3792		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		68542.184		7625		5718.75		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		20507.3291		2276		1707		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		49328.7952		5450		4087.5		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5646.8297		626		469.5		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		15848.4763		1768		1326		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;13-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		14129.1812		1540		1155		Punaviinit		roteva & voimakas		13-14,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		plus		M		0		ERROR:#N/A		58588.5276		5927		4445.25		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2890.308		292		219		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		normaali		L		1		ERROR:#N/A		154427.8579		15825		11868.75		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		plus		L		0		ERROR:#N/A		68226.8218999999		6890		5167.5		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		normaali		S		1		ERROR:#N/A		29535.7423		3028		2271		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		normaali		M		1		ERROR:#N/A		50790.5937		5166		3874.5		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		perus		M		1		ERROR:#N/A		38780.7913		3950		2962.5		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		perus		S		1		ERROR:#N/A		27922.7864		2865		2148.75		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		117190.3771		11763		8822.25		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9848.3637		1010		757.5		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		86956.6117999999		8712		6534		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		25009.235		2506		1879.5		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		plus		XL		0		ERROR:#N/A		35385.0293		3574		2680.5		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		plus		S		0		ERROR:#N/A		12917.0065		1321		990.75		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		47800.8684		4800		3600		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6305.8899		645		483.75		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		perus		L		1		ERROR:#N/A		12398.0462		1273		954.75		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;15-17,49		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11047.4586		1094		820.5		Punaviinit		roteva & voimakas		15-17,49								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		33648.3492		2657		1992.75		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1035.3489		82		61.5		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		106363.7487		8469		6351.75		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		70994.9891		5699		4274.25		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		14378.4608		1143		857.25		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		22078.9627		1757		1317.75		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		10294.2121		842		631.5		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		6864.9753		557		417.75		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		131594.1607		10517		7887.75		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2248.0404		178		133.5		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		67565.8187		5422		4066.5		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		27397.9204		2195		1646.25		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		39730.354		3171		2378.25		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		6761.1836		535		401.25		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		55758.623		4456		3342		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2884.0147		237		177.75		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		6077.3795		488		366		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;roteva & voimakas;17,50-19,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25052.4789		2000		1500		Punaviinit		roteva & voimakas		17,50-19,99								Punaviinit;roteva & voimakas

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		9049.2458		2500		1875		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		163.5059		42		31.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		69251.7219000001		20269		15201.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		12407.9245		3477		2607.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		3056.4178		823		617.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		9237.5086		2427		1820.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		7123.7319		1881		1410.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		5204.7482		1355		1016.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		28226.6655		8287		6215.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		237.8753		65		48.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		30126.4481		9001		6750.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		8651.7597		2542		1906.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		11468.1997		3396		2547		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		899.2816		231		173.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2861.2316		769		576.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		5612.8359		1668		1251		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		463.3288		123		92.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<8								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		plus		M		0		ERROR:#N/A		3012.152		763		572.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		31191.7635		7742		5806.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		plus		L		0		ERROR:#N/A		9036.9921		1993		1494.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		375.3684		106		79.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		1024.4201		261		195.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		perus		M		1		ERROR:#N/A		688.2761		162		121.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		perus		S		1		ERROR:#N/A		623.4288		151		113.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		17190.1887		3969		2976.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		18747.8811		4740		3555		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		5647.7055		1418		1063.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		5991.4907		1297		972.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		plus		S		0		ERROR:#N/A		522.7653		101		75.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2538.435		512		384		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		perus		L		1		ERROR:#N/A		2688.3516		734		550.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;<10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1170.8408		230		172.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		<10								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		plus		M		0		ERROR:#N/A		432474.0447		23122		17426.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		perus		XS		1		ERROR:#N/A		6603.276		372		279		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		749522.7527		38798		29142		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		plus		L		0		ERROR:#N/A		483479.932199999		24903		18946.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		154926.5437		8587		6443.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		161466.7824		8799		6606.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		perus		M		1		ERROR:#N/A		113110.3886		6230		4674		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		perus		S		1		ERROR:#N/A		79074.8154		4316		3237		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		980876.506400001		48379		36660		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		33790.8853		1924		1443		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		414253.9268		21358		16190.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		144163.1706		7344		5557.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		310777.6615		15401		11707.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		plus		S		0		ERROR:#N/A		108168.658		5701		4315.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		867632.426000001		35679		27017.15		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		35861.4562		1991		1493.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		perus		L		1		ERROR:#N/A		33393.6916		1787		1340.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;>=20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		412053.4624		16861		12910.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		>=20								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		14210.1202		2780		2085		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		118.807		22		16.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		75616.3193		15402		11551.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		24998.9331		5064		3798		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2825.6496		532		399		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		11416.7232		2195		1646.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		7122.2676		1345		1008.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		2357.3104		455		341.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		42129.184		8565		6423.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		370.9116		73		54.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		38869.9321		7890		5917.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		12951.0336		2633		1974.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		18848.0661		3847		2885.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		3278.3466		634		475.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8929.8876		1743		1307.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		990.4825		186		139.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		2812.839		567		425.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7125.3064		1407		1055.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		8-9,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		103141.576		16222		12166.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3203.2163		519		389.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		246554.022099999		39187		29390.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		99826.9101999999		15585		11688.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		32247.9662		5282		3961.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		67866.2926999999		10843		8132.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		35102.1465		5797		4347.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		23410.2486		3787		2840.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		157278.4955		24107		18080.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7428.9771		1216		912		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		117730.177		18358		13768.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		41232.7039		6368		4776		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		62742.5479		9666		7249.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		23352.1258		3728		2796		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		78381.4157		12160		9120		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7316.0208		1217		912.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		11805.3416		1878		1408.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;10-12,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21297.0273		3221		2415.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		10-12,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		144533.2473		16161		12333		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4874.0848		564		442.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		337608.932		40118		36078		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		154313.7479		17275		13487.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		73643.6692999999		8372		6621		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		86489.9507999999		9943		8225.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		66544.2175		7711		6367.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		52747.1750999999		6070		4917.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		319584.7274		36274		28731		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		17103.9221		1923		1464		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		181612.4365		21197		18342.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		65500.1374		7682		6660.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		104456.3908		11845		9444		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		29919.4194		3283		2462.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		124254.1004		13917		10475.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19952.9748		2250		1687.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		15499.5423		1773		1384.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;13-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		65272.6181		7301		5553		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		13-14,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		plus		M		0		ERROR:#N/A		98602.0002999999		9242		6931.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1260.3961		119		89.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		normaali		L		1		ERROR:#N/A		187808.6722		17434		13075.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		plus		L		0		ERROR:#N/A		106444.0521		10000		7500		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		normaali		S		1		ERROR:#N/A		48875.5081		4498		3373.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		normaali		M		1		ERROR:#N/A		46679.2119		4326		3244.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		perus		M		1		ERROR:#N/A		35110.3569		3215		2411.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		perus		S		1		ERROR:#N/A		27702.0588		2544		1908		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		223985.6327		21108		15831		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8986.5617		817		612.75		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		91660.1609999999		8616		6462		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		36211.4557		3386		2539.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		plus		XL		0		ERROR:#N/A		59532.2681999999		5626		4219.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		plus		S		0		ERROR:#N/A		26322.7876		2458		1843.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		117919.2357		11168		8376		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		plus		XS		0		ERROR:#N/A		10142.1881		938		703.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		perus		L		1		ERROR:#N/A		8122.9448		748		561		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;15-17,49		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		61341.6541		5720		4290		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		15-17,49								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		169382.1318		13068		9801		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3812.4546		298		223.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		341479.316599999		26604		19953		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		221425.5905		17051		12788.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		61472.1296		4744		3558		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		84929.4274		6556		4917		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		56703.0339		4411		3308.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		44855.3099		3467		2600.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		460813.724499999		35695		26771.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		14485.8924		1122		841.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		182086.9534		14094		10570.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		69402.0069		5378		4033.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		136435.3208		10528		7896		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		51240.0412		3931		2948.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		233683.135		18099		13574.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		18371.6477		1418		1063.5		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		18815.1698		1467		1100.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Viinit		Punaviinit		Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt;17,50-19,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		124965.6334		9747		7310.25		Punaviinit		vivahteikas & kehittynyt		17,50-19,99								Punaviinit;vivahteikas & kehittynyt

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		plus		M		0		ERROR:#N/A		56414.1798999999		7263		3811.3		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		perus		XS		1		ERROR:#N/A		23787.3644		3526		1844.55		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		normaali		L		1		ERROR:#N/A		683126.7202		93178		52809.6000000003		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		plus		L		0		ERROR:#N/A		75516.4728999999		9817		5361.6		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		normaali		S		1		ERROR:#N/A		123310.505		17365		9085.1		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		normaali		M		1		ERROR:#N/A		170977.6333		23291		12490.15		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		perus		M		1		ERROR:#N/A		289891.7783		40700		22867.2500000001		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		perus		S		1		ERROR:#N/A		201037.7977		29269		15705		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		156375.9164		19180		10623		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		18154.2004		2564		1308.7		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		255386.1073		34185		19669.1000000001		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		100029.2942		13865		7603.6		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		plus		XL		0		ERROR:#N/A		49608.8167		6109		3373.8		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		plus		S		0		ERROR:#N/A		10666.5566		1520		776.2		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		43350.8769		6311		3245.5		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5097.203		674		353.2		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		perus		L		1		ERROR:#N/A		103003.6517		14225		8076.75		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Maustettu rommi		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6192.6718		579		375.55		Rommit		Maustettu rommi										Rommit;Maustettu rommi

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		plus		M		0		ERROR:#N/A		1877.8852		916		45.8		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		perus		XS		1		ERROR:#N/A		311.8059		123		6.15		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		normaali		L		1		ERROR:#N/A		8725.6011		4032		201.6		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		plus		L		0		ERROR:#N/A		2141.609		966		48.3		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2315.086		847		42.35		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		normaali		M		1		ERROR:#N/A		3463.5354		1554		77.7		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		perus		M		1		ERROR:#N/A		2214.8245		918		45.9		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		perus		S		1		ERROR:#N/A		1690.3717		730		36.5		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		4140.5364		1764		88.2		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		164.7162		59		2.95		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		2373.2		1114		55.7		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		962.9919		438		21.9		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		plus		XL		0		ERROR:#N/A		1597.6472		747		37.35		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		plus		S		0		ERROR:#N/A		343.0541		182		9.1		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2828.5005		1410		70.5		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		perus		L		1		ERROR:#N/A		824.7834		376		18.8		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Miniplo		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		189.7315		68		3.4		Rommit		Miniplo										Rommit;Miniplo

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		65934.0563		21531		7959.15		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		20003.4811		6300		2605.05		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		421579.495099998		139677		54641.2499999997		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		76857.7371		25358		9304.45		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		76980.2075000001		24404		9972.7		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		116493.3936		38047		15023.3000000001		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		165682.0713		54174		22089.6000000002		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		141228.6405		46156		19007.9000000002		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		112619.0396		37584		13242.15		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		11389.2374		3431		1465		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		170944.8674		57826		21781.7000000001		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		55500.0160000001		18499		7009.7		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		47374.9863000001		15443		5633.2		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		16133.709		5224		1880.9		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		46864.1567		13285		4107.5		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4297.4624		1451		520		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		58004.7756000001		18827		7502.8		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;<=50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21454.3006		335		131.65		Rommit		Tummat		<=50cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		85240.2855		10923		7815.6		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		17218.2745		3233		2306		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		684575.811799991		105980		78060.4999999993		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		110394.0002		14241		10574.1		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		121629.4517		20406		14914.8		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		174564.623100001		29443		21775.6000000001		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		239966.304500001		42345		31079.7000000003		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		183886.478100001		33763		24687.1000000002		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		227975.012200001		25671		18716.7000000001		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		21956.1061		3704		2608.4		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		290516.2062		43044		31498.8000000003		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		108902.0367		14846		10940.9		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		79386.0655999999		10270		7606.6		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		19159.4147		2739		1922.7		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		67973.317		5121		3647.1		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4312.2556		702		495		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		79087.4792999999		12796		9322		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Tummat;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39194.8496		1573		1109.8		Rommit		Tummat		>=70cl								Rommit;Tummat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		19035.7565		3043		1453.85		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3571.7221		682		282.35		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		128039.5254		22399		9797.75		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		20265.4296		3085		1511		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		17969.7231		2833		1360.4		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		27542.2054		4331		2075.2		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		51633.2681000001		8385		3913.2		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		37540.6691000001		5890		2823.05		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		37112.0876		6406		2809.55		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2501.7247		457		204.65		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		44252.2824		7552		3350.45		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		19825.1787		3761		1556.95		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		15253.5864		2843		1187.95		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		4183.3846		637		305		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9832.8702		2100		792.6		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		914.2127		138		67.2		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		16575.5632		2948		1259.95		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;<=50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		746.739		149		62.05		Rommit		Vaaleat		<=50cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		38813.7403		5406		3784.2		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		13846.0915		2027		1418.9		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		301844.861200001		50039		35027.3000000006		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		46627.9744		6470		4529		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		45332.2974		7060		4942		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		72509.3323999999		11807		8264.9		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		129149.0567		22208		15545.6		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		106141.7074		18536		12975.2		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		77303.1216		10758		7530.6		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9418.3476		1317		921.9		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		110682.9219		18363		12854.1		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		47832.76		7759		5431.3		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		27213.7459		3720		2604		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		6277.137		785		549.5		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		22542.6763		3053		2137.1		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3168.6518		472		330.4		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		40758.2188		7171		5019.7		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Väkevät		Rommit		Rommit;Vaaleat;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4170.7125		563		394.1		Rommit		Vaaleat		>=70cl								Rommit;Vaaleat

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		plus		M		0		ERROR:#N/A		10611.9742		3922		1011.644		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		perus		XS		1		ERROR:#N/A		26.0329		7		2.625		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		normaali		L		1		ERROR:#N/A		13711.854		5067		1316.615		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		plus		L		0		ERROR:#N/A		8447.9528		3209		781.438		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1131.7327		466		117.602		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		normaali		M		1		ERROR:#N/A		3246.5318		1233		324.723		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		perus		M		1		ERROR:#N/A		2049.7233		924		198.79		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		perus		S		1		ERROR:#N/A		1571.1791		702		160.545		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		17149.187		4974		1760.854		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		616.7477		217		58.071		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		9032.3711		2982		950.657		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		1938.3483		623		203.372		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		plus		XL		0		ERROR:#N/A		6679.5813		2191		673.545		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		plus		S		0		ERROR:#N/A		1511.0171		483		158.47		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12052.4864		3882		1028.318		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		plus		XS		0		ERROR:#N/A		562.7526		110		36.558		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		perus		L		1		ERROR:#N/A		480.5067		188		45.905		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Kuiva		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		447.1861		182		40.594		Roseeviinit		<=0,5plo		Kuiva								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		plus		M		0		ERROR:#N/A		3479.7176		1140		340.75		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		perus		XS		1		ERROR:#N/A		163.9189		91		22.25		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		normaali		L		1		ERROR:#N/A		9486.6689		3828		1111.55		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		plus		L		0		ERROR:#N/A		3297.755		1135		333.525		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1025.2208		469		127.65		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		normaali		M		1		ERROR:#N/A		2637.1813		1052		310.025		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		perus		M		1		ERROR:#N/A		1569.1457		744		202.475		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		perus		S		1		ERROR:#N/A		884.0933		465		120.95		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		15741.5134		4943		1675		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		356.4495		133		40.425		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		12063.6606		3941		1325.25		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		3042.4258		1054		341.35		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		plus		XL		0		ERROR:#N/A		3561.7363		1304		426.575		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		plus		S		0		ERROR:#N/A		881.2519		165		58.925		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		6076.9849		2054		707.275		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		plus		XS		0		ERROR:#N/A		105.4075		26		8.25		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		perus		L		1		ERROR:#N/A		383.8875		178		47.8		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;<=0,5plo;Muu		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		316.9597		88		28.1		Roseeviinit		<=0,5plo		Muu								Roseeviinit;<=0,5plo

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		plus		M		0		ERROR:#N/A		513223.960299999		78792		62474.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10436.8349		1943		1652.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		normaali		L		1		ERROR:#N/A		953174.024400007		159059		128735.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		plus		L		0		ERROR:#N/A		468692.9089		71401		56586.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		normaali		S		1		ERROR:#N/A		152394.6893		24341		19790.25		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		normaali		M		1		ERROR:#N/A		286664.3665		46188		37253.25		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		perus		M		1		ERROR:#N/A		159568.6596		26792		22228.5		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		perus		S		1		ERROR:#N/A		125351.2586		21853		18254.25		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		818799.7973		123069		97453.25		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		53957.4989		8259		6645.25		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		481347.5933		78502		63357.25		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		138613.2985		22206		17792.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		plus		XL		0		ERROR:#N/A		275424.4837		40857		32056.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		plus		S		0		ERROR:#N/A		120456.6266		17778		14135.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		396666.9986		53263		42078.25		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		plus		XS		0		ERROR:#N/A		41961.4226		5883		4590.5		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		perus		L		1		ERROR:#N/A		47991.8647		8065		6524.75		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Kuiva		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		67711.2128		8098		6200.5		Roseeviinit		Kuiva										Roseeviinit;Kuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		plus		M		0		ERROR:#N/A		57.8058		11		8.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		perus		XS		1		ERROR:#N/A		56.7533		11		8.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1344.3919		259		194.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		plus		L		0		ERROR:#N/A		47.671		9		6.75		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		normaali		S		1		ERROR:#N/A		391.5313		75		56.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		normaali		M		1		ERROR:#N/A		531.4845		102		76.5		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		perus		M		1		ERROR:#N/A		869.5454		167		125.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		perus		S		1		ERROR:#N/A		667.4427		128		96		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		26.8496		5		3.75		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		62.1143		12		9		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		165.9424		32		24		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		368.8419		71		53.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		283.7656		55		41.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		perus		L		1		ERROR:#N/A		1039.7921		199		149.25		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Makea		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		186.1219		36		27		Roseeviinit		Makea										Roseeviinit;Makea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		plus		M		0		ERROR:#N/A		74792.6829		16411		12653.75		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4342.6913		914		736		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		normaali		L		1		ERROR:#N/A		318540.381299998		69961		53854		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		plus		L		0		ERROR:#N/A		69842.8957		15295		11798.75		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		normaali		S		1		ERROR:#N/A		57944.0633		11970		9270.75		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		normaali		M		1		ERROR:#N/A		89579.6747		18726		14531.75		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		perus		M		1		ERROR:#N/A		75583.1978		16065		12544.25		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		perus		S		1		ERROR:#N/A		64620.0499999999		12985		10199.5		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		164532.6528		34788		26778.5		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		14980.8065		3105		2394.5		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		152719.0612		34176		26306.5		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		48345.5712		10959		8368.5		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		plus		XL		0		ERROR:#N/A		57436.1988		12313		9348		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		plus		S		0		ERROR:#N/A		13243.0491		2811		2168.25		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		49392.5746		9581		7324.25		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5071.7797		1091		848		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		perus		L		1		ERROR:#N/A		21109.44		4493		3454		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolikuiva		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9422.1654		1966		1498.5		Roseeviinit		Puolikuiva										Roseeviinit;Puolikuiva

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		plus		M		0		ERROR:#N/A		56470.1128		10927		8557.25		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4451.2297		925		718.5		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		normaali		L		1		ERROR:#N/A		263158.1526		57990		47358.25		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		plus		L		0		ERROR:#N/A		51290.6017		10238		8080		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		normaali		S		1		ERROR:#N/A		47874.5247		10206		8412.75		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		normaali		M		1		ERROR:#N/A		64285.3810000001		14224		11606.25		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		perus		M		1		ERROR:#N/A		62159.4649		13677		11263.75		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		perus		S		1		ERROR:#N/A		53778.7922		11994		10087		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		80499.5878000001		16189		13001		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		10190.4298		1910		1456		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		107314.7389		23609		19222.25		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		39660.5433		8857		7175		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		plus		XL		0		ERROR:#N/A		28245.8373		5964		4963.75		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		plus		S		0		ERROR:#N/A		10501.9627		1803		1352.25		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25551.6156		5540		4636.75		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3393.2881		563		422.25		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		perus		L		1		ERROR:#N/A		17963.6876		3926		3089.75		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Viinit		Roseeviinit		Roseeviinit;Puolimakea		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2193.2911		443		332.75		Roseeviinit		Puolimakea										Roseeviinit;Puolimakea

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		plus		M		0		ERROR:#N/A		56085.7021999999		25996		11535.245		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2510.1046		1148		499.54		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		normaali		L		1		ERROR:#N/A		208478.1715		99952		43038.346		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		plus		L		0		ERROR:#N/A		66275.1735		29923		13319.23		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		normaali		S		1		ERROR:#N/A		28991.6759		13343		6063.535		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		normaali		M		1		ERROR:#N/A		46754.6897999999		21642		9744.755		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		perus		M		1		ERROR:#N/A		33930.5993		15054		6959.678		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		perus		S		1		ERROR:#N/A		28981.1338		13022		5891.06		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		138177.6799		61108		27027.548		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5660.8897		2611		1195.17		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		120144.848		54389		24234.229		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		34102.7235		15209		6666.015		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		plus		XL		0		ERROR:#N/A		50218.6287		22370		9752.955		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		plus		S		0		ERROR:#N/A		14912.0478		6575		3112.63		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		42181.4583		18981		8110.35		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3025.8965		1401		643.38		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		perus		L		1		ERROR:#N/A		11336.0378		5589		2392.95		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		63400.1624		41654		14124.205		Siiderit		Brittityyliset omenapohjaiset										Siiderit;Brittityyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		14099.4703		5871		2873.485		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3401.8733		1302		768.02		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		104569.4419		40916		22725.6800000001		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		16292.9262		6751		3224.055		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		15980.3605		6055		3602.21		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		23819.5450999999		8975		5295.96		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		38898.7049		14526		8836.3		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		31066.3659		12115		6883.6		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		38899.1408		14650		7176.925		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4987.6772		1804		1061.44		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		38788.9877		14905		8498.29		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		12461.0787		4725		2771.04		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		11320.3964		4548		2168.1		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		3409.9682		1383		710.07		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		16799.8783		5088		2095.32		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		608.0843		245		135.45		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		11931.4944		4420		2682.06		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		25360.1129		14123		4824.52		Siiderit		Muut										Siiderit;Muut

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		plus		M		0		ERROR:#N/A		34395.8616		11410		8248.5		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3633.9551		1210		873.48		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		L		1		ERROR:#N/A		183860.2417		66442		42367.51		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		plus		L		0		ERROR:#N/A		35664.5954		12774		8010.76		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		S		1		ERROR:#N/A		31063.9831		10463		7468.84		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		M		1		ERROR:#N/A		42212.4972999999		15040		9920.03		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		perus		M		1		ERROR:#N/A		51069.3197		18617		11798.73		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		perus		S		1		ERROR:#N/A		40355.1122		13479		9704.44		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		60342.4204		21796		13453.97		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6258.9603		2091		1492.69		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		80650.2839000001		29224		18551.07		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		19622.4155		7278		4364.98		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		plus		XL		0		ERROR:#N/A		23553.5219		8531		5184.6		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		plus		S		0		ERROR:#N/A		6609.3218		2305		1550.18		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		12014.9568		4727		2253.05		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1630.2167		535		397.25		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		perus		L		1		ERROR:#N/A		14778.8711		5536		3420.4		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		16903.021		9479		3428.35		Siiderit		Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Pohjoismaalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		plus		M		0		ERROR:#N/A		2019.8327		674		480.25		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3352.1058		1102		819.49		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		normaali		L		1		ERROR:#N/A		78920.8122000001		26825		18186.27		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		plus		L		0		ERROR:#N/A		14933.8296		4958		3529.42		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		normaali		S		1		ERROR:#N/A		14327.0478		4786		3485.52		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		normaali		M		1		ERROR:#N/A		16909.7713		5664		4078.38		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		perus		M		1		ERROR:#N/A		29551.0055		10158		6841.86		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		perus		S		1		ERROR:#N/A		26810.5215999999		8983		6495.54		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		23222.7935		7858		5205.87		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1662.4618		548		407.5		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		33155.5482		11319		7500.21		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		10211.9333		3701		2278.43		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		plus		XL		0		ERROR:#N/A		6523.3194		2189		1502.71		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		plus		S		0		ERROR:#N/A		68.7931		24		12		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4199.2285		1415		905.31		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1416.8173		466		348.75		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		perus		L		1		ERROR:#N/A		10103.519		3745		2301.79		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Päärynäsiiderit		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5337.5284		2963		1225.13		Siiderit		Päärynäsiiderit										Siiderit;Päärynäsiiderit

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		plus		M		0		ERROR:#N/A		20834.2397		7194		5181.4		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1187.8605		390		283.285		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		L		1		ERROR:#N/A		70237.202		24021		17542.055		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		plus		L		0		ERROR:#N/A		21249.6342		7198		5216.775		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		S		1		ERROR:#N/A		11498.868		4140		2962.565		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		M		1		ERROR:#N/A		13537.3156		4847		3434.995		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		perus		M		1		ERROR:#N/A		10200.9908		3596		2601.785		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		perus		S		1		ERROR:#N/A		10116.5214		3620		2614.53		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		40911.9715		13489		9785.22		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3112.6458		1072		763.03		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		29250.6581		10041		7285.28		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		10502.3278		3496		2540.77		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		plus		XL		0		ERROR:#N/A		19014.3912		6254		4605.69		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		plus		S		0		ERROR:#N/A		5052.6092		1736		1259.59		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		18256.0312		6176		4015.965		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1457.5255		522		387.285		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		perus		L		1		ERROR:#N/A		3892.2312		1387		976.855		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Panimot		Siiderit		Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4232.4358		1962		859.445		Siiderit		Ranskalaistyyliset omenapohjaiset										Siiderit;Ranskalaistyyliset omenapohjaiset

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		plus		M		0		ERROR:#N/A		3168.0201		1289		363.625		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		perus		XS		1		ERROR:#N/A		212.8632		79		25.375		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		normaali		L		1		ERROR:#N/A		53504.4826000001		19207		6459.625		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		plus		L		0		ERROR:#N/A		5864.1567		1963		725.875		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1983.8395		742		236.125		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		normaali		M		1		ERROR:#N/A		8032.513		3142		938.125		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		perus		M		1		ERROR:#N/A		8178.2275		3143		961.375		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		perus		S		1		ERROR:#N/A		4354.4117		1681		511.125		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		23194.4067		8344		2797.375		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		185.4892		75		21.375		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		18327.927		6390		2236		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		8555.6675		3284		1006.625		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		plus		XL		0		ERROR:#N/A		6197.5179		2194		752.125		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		plus		S		0		ERROR:#N/A		1102.5645		426		129.125		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5028.1126		1782		610		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		plus		XS		0		ERROR:#N/A		252.9347		84		31.5		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		perus		L		1		ERROR:#N/A		3985.0352		1456		477.75		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;lempeä & makeahko		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		299.5751		133		34.875		Valkoviinit		<=0,5plo		lempeä & makeahko								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		plus		M		0		ERROR:#N/A		13969.0885		6864		1787.552		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		perus		XS		1		ERROR:#N/A		569.793		273		66.481		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		normaali		L		1		ERROR:#N/A		30540.1101		18737		4730.5		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		plus		L		0		ERROR:#N/A		8282.3599		3431		904.586		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2551.49		1376		352.523		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		normaali		M		1		ERROR:#N/A		7469.4686		4740		1166.383		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		perus		M		1		ERROR:#N/A		4636.1123		2623		649.677		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		perus		S		1		ERROR:#N/A		2793.9729		1535		362.51		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		44848.3119		22651		5810.946		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		777.3365		399		108.345		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		22613.713		14369		3595.871		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		7471.0292		4577		1157.613		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		plus		XL		0		ERROR:#N/A		18066.2532		10300		2613.464		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		plus		S		0		ERROR:#N/A		2919.9334		1243		325.829		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21008.8648		9816		2529.142		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		plus		XS		0		ERROR:#N/A		89.1654		35		8.613		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		perus		L		1		ERROR:#N/A		2282.0081		1509		367.374		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pehmeä & kepeä		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1622.9105		563		153.829		Valkoviinit		<=0,5plo		pehmeä & kepeä								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		plus		M		0		ERROR:#N/A		125589.4264		42367		13668.39		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1822.5693		730		194.609		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		222462.086000002		81212		25367.14		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		plus		L		0		ERROR:#N/A		112122.9084		37324		12029.15		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		26419.8035		9772		2886.031		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		47630.8501999999		17236		5351.713		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		perus		M		1		ERROR:#N/A		29319.195		11083		3242.613		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		perus		S		1		ERROR:#N/A		22493.0562		8923		2564.059		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		204963.183900001		66170		21401.774		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4254.9225		1699		447.381		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		107043.4336		38860		12278.289		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		35199.1313		12367		3915.941		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		72943.5950999999		23610		7677.24		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		plus		S		0		ERROR:#N/A		24986.004		8489		2780.18		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		131159.7823		43784		13449.152		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		8161.5627		2891		905.25		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		perus		L		1		ERROR:#N/A		9198.5614		3340		1040.452		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;pirteä & hedelmäinen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5564.9368		2008		542.084		Valkoviinit		<=0,5plo		pirteä & hedelmäinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		plus		M		0		ERROR:#N/A		1137.5174		93		34.875		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		6013.3903		764		286.5		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		plus		L		0		ERROR:#N/A		3628.0894		274		102.75		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		66.9642		10		3.75		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		277.0374		27		10.125		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		perus		M		1		ERROR:#N/A		220.9814		33		12.375		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		perus		S		1		ERROR:#N/A		87.0535		13		4.875		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		5591.5048		415		155.625		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		236.1054		19		7.125		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		4654.2754		416		156		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		1622.8308		147		55.125		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		2136.2771		162		60.75		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		plus		S		0		ERROR:#N/A		60.2677		9		3.375		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5703.8435		386		144.75		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		perus		L		1		ERROR:#N/A		462.0522		69		25.875		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;runsas & paahteinen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		743.4508		53		19.875		Valkoviinit		<=0,5plo		runsas & paahteinen								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		plus		M		0		ERROR:#N/A		43398.3115		10157		3783.593		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		perus		XS		1		ERROR:#N/A		574.402		154		56.427		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		normaali		L		1		ERROR:#N/A		72230.7322999999		16537		6476.825		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		plus		L		0		ERROR:#N/A		47699.101		10872		4072.439		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		normaali		S		1		ERROR:#N/A		5585.9255		1282		439.738		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		normaali		M		1		ERROR:#N/A		15131.0652		3483		1232.419		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		perus		M		1		ERROR:#N/A		6369.4926		1594		574.348		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		perus		S		1		ERROR:#N/A		4937.5398		1386		450.129		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		96360.0140999999		22385		7855.219		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1774.2741		436		160.928		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		51854.2264		12113		4612.574		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		12619.9745		3135		1079.849		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		plus		XL		0		ERROR:#N/A		35050.6097		8933		3168.465		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		plus		S		0		ERROR:#N/A		7356.2619		1487		557.5		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		67257.0571		13812		5080.618		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5882.9623		1141		422.375		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		perus		L		1		ERROR:#N/A		3163.4027		661		249.681		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;<=0,5plo;vivahteikas & ryhdikäs		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7650.5661		1372		545.765		Valkoviinit		<=0,5plo		vivahteikas & ryhdikäs								Valkoviinit;<=0,5plo

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		132863.1303		39385		29541.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		31536.0419		9069		7041.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1350050.60739998		391062		300976.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		181738.1787		52870		39864.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		197647.7604		57473		44793		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		354099.808199999		102629		79324.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		411238.144999999		119249		91897.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		316413.917499999		90755		70261		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		339217.522999999		98828		74540.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		39747.3008		11747		8941.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		562252.1171		163618		125491.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		181705.1205		52714		40595.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		105051.8786		30788		23091		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		27950.371		8631		6473.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		53508.1046		15489		11918.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		plus		XS		0		ERROR:#N/A		10619.2208		3024		2268		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		112519.6768		32430		24981		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1636.9165		475		357.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		<8								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		plus		M		0		ERROR:#N/A		33812.8483		4615		3543.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		15714.8702		2567		2183.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		436341.891700001		70058		61230.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		plus		L		0		ERROR:#N/A		44812.9809		6785		5428.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		64310.4235999999		10384		9077.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		87963.3972999998		14624		12951.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		perus		M		1		ERROR:#N/A		184093.019700001		29967		25989		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		perus		S		1		ERROR:#N/A		136206.7089		21985		20033.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		124462.9169		18860		16860.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8173.0435		1350		1103.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		171673.4868		27099		23548.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		74201.2116999999		11410		9607.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		40486.1695		6102		5727.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		plus		S		0		ERROR:#N/A		12186.1193		1479		1268.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		46320.2073		6410		4902.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5263.8813		791		593.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		perus		L		1		ERROR:#N/A		53120.679		8652		7179		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;>=10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		8752.7466		903		684.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		>=10								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		92493.807		21813		18070.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		25489.1488		5725		4614.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		924548.153800006		206181		164568.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		128983.639		29381		23755.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		147209.9456		33469		27167.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		222393.7763		49692		40168.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		317226.940599999		70254		55990		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		257732.8037		57116		45760.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		229017.3936		51444		41589.75		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		25099.3255		5897		4835.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		402429.583099998		89796		71391.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		145795.9194		32210		25332.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		77877.8680000001		17492		14114.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		16211.9059		3897		3334.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		49165.8294		11074		8884.25		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		9086.5499		2126		1748.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		100785.247		21890		17179.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;lempeä & makeahko;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3271.3107		702		534.5		Valkoviinit		lempeä & makeahko		8-9,99								Valkoviinit;lempeä & makeahko

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		11110.8549		3298		2473.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		466.7997		188		141		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		74634.7703999997		22353		16764.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		16775.8107		4976		3732		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2558.8844		784		588		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		17965.8709		5376		4032		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		3609.0355		1071		803.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		2007.3948		670		502.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		30596.136		9158		6868.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		39.9419		12		9		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		32255.4131		9599		7199.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		11979.3608		3718		2788.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		11979.5109		3555		2666.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		1046.9765		311		233.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1122.834		333		249.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		4612.5769		1366		1024.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		528.9116		191		143.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		<8								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		plus		M		0		ERROR:#N/A		30285.0503		5620		5040.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1076.6833		175		134.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		182527.9088		33773		36478		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		plus		L		0		ERROR:#N/A		34454.2658		6679		6304		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		20687.3701		3962		3894.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		53402.5563999999		9836		10564.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		perus		M		1		ERROR:#N/A		38503.1321999999		6912		8065.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		perus		S		1		ERROR:#N/A		9172.2182		1564		1510		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		62056.4850999999		11232		11447.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		551.3604		71		63.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		70413.5302999999		13111		14483.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		18967.3713		3522		3850.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		24986.2365		4537		4803.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		plus		S		0		ERROR:#N/A		801.954		147		123.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24267.3607		3533		2982.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		662.443		74		58.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		perus		L		1		ERROR:#N/A		15257.2544		2815		3140.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;>=10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7174.3488		870		657.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		>=10								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		167497.5686		44433		44133.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		16133.7605		4347		4334		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		817870.809299998		216132		212227.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		180289.217		47564		46927.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		107931.5034		28852		28617.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		190909.1793		50933		50570.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		159038.9067		42911		42803.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		139866.2715		37737		37610.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		317617.8139		83793		82341.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		25191.1398		6750		6740.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		362994.628699999		96217		94539.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		107079.3802		28321		27835.75		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		114837.4743		30142		29609.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		39191.6989		10506		10459.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		121528.1052		31397		31092.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		10976.6912		2921		2915.5		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		43804.3243		11672		11551.25		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pehmeä & kepeä;8-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1404.2217		309		246		Valkoviinit		pehmeä & kepeä		8-9,99								Valkoviinit;pehmeä & kepeä

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		plus		M		0		ERROR:#N/A		143381.6106		50714		38035.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10948.6913		3839		2879.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		normaali		L		1		ERROR:#N/A		598997.901500009		208752		156564		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		plus		L		0		ERROR:#N/A		137147.8075		47893		35919.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		normaali		S		1		ERROR:#N/A		85172.6004999999		29431		22073.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		normaali		M		1		ERROR:#N/A		139409.1756		48023		36017.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		perus		M		1		ERROR:#N/A		125779.3967		43166		32374.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		perus		S		1		ERROR:#N/A		108632.0508		37175		27881.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		237841.0357		84206		63154.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		13539.8963		4772		3579		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		304429.466200001		107532		80649		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		87275.9153999999		30788		23091		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		plus		XL		0		ERROR:#N/A		104407.0375		37379		28034.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		plus		S		0		ERROR:#N/A		30679.963		10982		8236.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		55307.4232		19755		14816.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7930.4884		2807		2105.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		perus		L		1		ERROR:#N/A		36360.6145		12535		9401.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;<7		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4967.7868		1915		1436.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		<7								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		plus		M		0		ERROR:#N/A		50822.288		3029		2598		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		perus		XS		1		ERROR:#N/A		469.9053		32		24		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		104487.794		6405		5481		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		plus		L		0		ERROR:#N/A		40705.2473		2545		2122.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		23027.4305		1470		1134.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		27496.9781		1677		1467.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		perus		M		1		ERROR:#N/A		14025.8127		959		754.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		perus		S		1		ERROR:#N/A		5710.5149		382		300		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		90256.4343		5517		4509		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4200.8841		256		192		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		42309.1027		2628		2243.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		13992.895		860		747		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		28557.5766		1724		1395		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		plus		S		0		ERROR:#N/A		11930.7401		744		558		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		116001.6787		6548		5091		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5537.1469		378		283.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		perus		L		1		ERROR:#N/A		6026.1407		367		330		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;>=20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		44651.1771		2453		1917		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		>=20								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		271418.2265		83689		62766.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		22441.334		6867		5150.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1386569.7215		424896		318672		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		309678.8068		94929		71196.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		203838.590799999		62095		46571.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		352851.465099999		107746		80809.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		337988.106999999		102838		77128.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		286782.979799998		87140		65355		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		521470.3655		160246		120184.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		34316.5497		10582		7936.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		664012.2157		203680		152760		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		200341.5607		61060		45795		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		199978.9596		61626		46219.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		46555.5508		14481		10860.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		90791.9345		27563		20672.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		14933.4141		4659		3494.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		98233.9484000001		30107		22580.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;7-7,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		13242.9605		4047		3035.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		7-7,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		373851.848399999		96957		83919		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		25609.1723		6953		6362.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1538560.8091		398528		345673.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		376727.577399999		98055		85262		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		191109.755000001		50014		43655		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		367483.708499998		96487		84658.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		310071.873999998		80291		69490.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		227829.572		60559		54157		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		698463.493700004		180808		156858.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		39492.7889		10448		9195.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		784073.146200008		203107		175717.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		248028.3219		63604		54552.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		251820.868		65397		57011.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		76452.309		20090		17608.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		177182.5404		44151		36769		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		23599.3449		6104		5232.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		91671.8614000001		23599		20436.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;8-8,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		18462.7902		4307		3259.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		8-8,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		657995.416999997		136405		111649.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		36279.3246		7700		6247.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2564962.20239998		532979		434526.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		693610.521699996		143231		116826.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		363782.484499996		76107		61810		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		636216.634899997		132746		108970.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		531904.220999995		111165		90828.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		424917.093299995		88657		71817.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1221821.17460001		250656		203221.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		73123.641		15388		12407.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1210420.30110001		250109		203466.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		416526.579699997		85644		68968.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		446639.950099997		92016		75398		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		129029.8276		26965		22328.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		381338.298999998		79259		66049		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		45977.3659		9529		7721		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		165284.1579		34258		27681.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;9-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		89902.124		17770		13360.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		9-9,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		473124.7743		82664		67650		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		25130.2732		4502		3737.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1491057.39900004		258487		206065.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		452787.854		78756		63838.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		283416.638600001		48754		39262		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		414461.842000001		71732		57545.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		305699.985500001		52513		41867.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		255670.437900001		44798		36343		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		728549.8103		125655		100504.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		84350.2087999999		14799		12147		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		645236.0726		112247		89697		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		224062.7317		38414		30271.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		253740.5154		44458		36168.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		107338.1089		18684		15411		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		239534.4695		42500		35596.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		36845.9774		6395		5268.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		88729.3122999999		15237		11962		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-11,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		53359.8965		8778		6609.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-11,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		983259.417100007		159606		126037.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		33338.4002		5428		4333.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2539674.22199997		415659		325017		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		977947.655400009		158066		123797.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		389894.6434		63136		49550.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		637018.484699998		104001		81596.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		424480.068999999		69544		54609.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		347189.9027		56673		44690.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		1583483.60230002		254174		197947.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		77940.8757		12600		9992		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1183700.57590002		194510		152577.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		399531.8189		64939		50412.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		586845.358399999		95115		74834		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		225586.1205		36303		28728.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		668780.5495		107554		85694.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		84342.7232		13391		10527		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		143520.5839		23361		18089.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;10-12,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		154422.6361		23749		17853		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		10-12,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		303449.1651		38651		28991.35		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		16903.4273		2165		1624.65		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		746637.807799999		95417		71594.1		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		294636.659699999		37710		28290.4		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		147399.4922		18767		14077.9		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		208467.0121		26619		19980		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		146161.0187		18713		14049.3		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		158429.6487		20219		15169.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		487599.173899998		62280		46711.45		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		60594.2335		7763		5822.3		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		322079.349999999		41211		30912.55		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		117885.0846		15105		11335.1		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		173050.0982		22163		16623.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		73667.5789		9316		6991.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		208971.6316		26856		20161.65		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		35238.8602		4498		3373.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		43386.2033		5552		4164.2		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;12-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		56497.2692		7228		5422.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		12-14,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		345323.2018		37724		28293.6		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10156.1662		1098		823.8		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		776559.171900003		84164		63129.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		384740.3704		41642		31245.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		125769.2439		13526		10144.6		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		172616.6636		18778		14084		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		134545.8508		14594		10947.85		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		104772.5143		11444		8586.2		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		728549.802400003		78769		59081.4		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		24223.6883		2640		1980.05		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		377888.383899999		41154		30866.7		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		136548.7573		14930		11198.05		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		236925.5673		25728		19297.6		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		79222.1174		8528		6396		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		384851.562		40262		30221.35		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		31882.227		3376		2532		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		44783.9889		4906		3679.6		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;13-19,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		111958.8947		11726		8813.05		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		13-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		70676.0555		7011		5262.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3385.247		340		255		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		179000.7786		17966		13475.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		96375.2736		9583		7193.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		28902.3271		2887		2165.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		36097.5823		3589		2691.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		34533.7236		3468		2601		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		24747.1522		2503		1878.25		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		172018.2174		16898		12676.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7823.4188		773		579.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		91477.8092		9156		6867		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		34140.894		3422		2566.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		50922.4606		5024		3768		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		14219.8273		1394		1045.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		97853.9007		9376		7035.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7188.7009		722		541.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		10129.038		1013		759.75		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen;15-19,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		23863.6928		2272		1712.5		Valkoviinit		pirteä & hedelmäinen		15-19,99								Valkoviinit;pirteä & hedelmäinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		plus		M		0		ERROR:#N/A		562.1975		110		82.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		perus		XS		1		ERROR:#N/A		107.3353		21		15.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1165.28		228		171		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		plus		L		0		ERROR:#N/A		84.5748		18		13.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		normaali		S		1		ERROR:#N/A		378.2268		74		55.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		normaali		M		1		ERROR:#N/A		899.5527		176		132		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		perus		M		1		ERROR:#N/A		420.4614		86		64.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		perus		S		1		ERROR:#N/A		628.6473		123		92.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		3434.6094		686		514.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		71.5586		14		10.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		863.7343		169		126.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		plus		XL		0		ERROR:#N/A		373.0913		73		54.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		plus		S		0		ERROR:#N/A		378.2416		74		55.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2295.4771		459		344.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		plus		XS		0		ERROR:#N/A		20.4428		4		3		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		perus		L		1		ERROR:#N/A		174.3425		35		26.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<10		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1162.7049		235		176.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<10								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		plus		M		0		ERROR:#N/A		11528.7107		1803		1352.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2593.5965		408		306		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		normaali		L		1		ERROR:#N/A		39260.5651		6097		4572.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		plus		L		0		ERROR:#N/A		9758.5435		1516		1137		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		normaali		S		1		ERROR:#N/A		15342.0943		2403		1802.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		normaali		M		1		ERROR:#N/A		11669.1584		1834		1375.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		perus		M		1		ERROR:#N/A		13221.6616		2072		1554		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		perus		S		1		ERROR:#N/A		18544.0259		2907		2180.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		22074.7386		3456		2592		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7238.0141		1132		849		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		14984.7412		2325		1743.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		6641.2408		1030		772.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		plus		XL		0		ERROR:#N/A		5748.1023		895		671.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		plus		S		0		ERROR:#N/A		2856.2997		450		337.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5885.5787		938		703.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2057.7802		322		241.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		perus		L		1		ERROR:#N/A		2791.3532		435		326.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;<12		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1789.3319		288		216		Valkoviinit		runsas & paahteinen		<12								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		plus		M		0		ERROR:#N/A		13618.5148		723		541.47		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		14247.9912		757		567.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		plus		L		0		ERROR:#N/A		17882.4326		889		667.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		1720.9682		114		85.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		2497.1678		166		124.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		perus		M		1		ERROR:#N/A		1718.3321		115		86.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		perus		S		1		ERROR:#N/A		524.9336		37		27.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		60880.3061		2969		2226.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		27.2228		2		1.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		15593.9606		862		646.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		6564.0108		350		262.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		17248.225		758		568.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		plus		S		0		ERROR:#N/A		1046.9887		62		46.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		83913.5611		3454		2599.74		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		383.572		21		15.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		perus		L		1		ERROR:#N/A		594.6417		29		21.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;>=20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		34375.6067		1515		1141.8		Valkoviinit		runsas & paahteinen		>=20								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		42925.5466		6075		4556.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3429.7351		543		407.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		134582.0557		19360		14520		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		43987.7927		6175		4631.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		27227.06		4093		3069.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		33925.4261		5094		3820.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		28649.3871		4419		3314.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		30853.1219		4766		3574.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		90195.2366		12728		9546		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6435.4813		996		747		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		52488.4959		7511		5633.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		24498.0201		3504		2628		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		27364.2546		3812		2859		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		8981.2963		1351		1013.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		29470.2892		3909		2931.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4306.4992		656		492		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		10263.9674		1507		1130.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;10-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11036.2866		1570		1177.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		10-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		13554.0764		1600		1200		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		463.8409		63		47.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		58722.8896		7544		5658		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		22905.7874		2906		2179.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		5209.3923		671		503.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		11265.0984		1488		1116		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		6539.6198		854		640.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		7275.5039		940		705		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		45367.3345		5691		4268.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1335.5257		161		120.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		28975.0111		3681		2760.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		10128.2739		1266		949.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		10433.3425		1294		970.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		2025.0853		263		197.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		13710.3605		1712		1284		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		805.8685		106		79.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		4515.1583		591		443.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;12-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5334.9134		683		512.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		12-14,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		52494.7097		4838		3628.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1710.8756		162		121.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		52637.2939		4847		3635.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		57860.1479		5392		4044		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		11608.183		1073		804.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		13429.4049		1237		927.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		10262.4361		969		726.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		7274.5334		677		507.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		112149.2145		10022		7516.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2897.56		253		189.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		58562.9602999999		5515		4136.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		19809.0029		1840		1380		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		35306.1459		3227		2420.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		17077.6092		1517		1137.75		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		59777.1996		5279		3959.25		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5055.1588		484		363		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		6661.8603		614		460.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;runsas & paahteinen;15-19,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		30768.4855		2686		2014.5		Valkoviinit		runsas & paahteinen		15-19,99								Valkoviinit;runsas & paahteinen

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		plus		M		0		ERROR:#N/A		58774.641		18721		14040.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5444.4102		1744		1308		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		normaali		L		1		ERROR:#N/A		176261.2346		55722		41791.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		plus		L		0		ERROR:#N/A		52529.7567		16655		12491.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		normaali		S		1		ERROR:#N/A		37547.5254		11959		8969.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		normaali		M		1		ERROR:#N/A		58163.4616999999		18430		13822.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		perus		M		1		ERROR:#N/A		42225.4813999999		13464		10098		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		perus		S		1		ERROR:#N/A		38724.014		12319		9239.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		90635.0420999999		28598		21448.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9717.2697		3087		2315.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		86142.6554999999		27054		20290.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		29546.4555		9212		6909		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		plus		XL		0		ERROR:#N/A		37242.1718		11743		8807.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		plus		S		0		ERROR:#N/A		15137.5071		4843		3632.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		26510.419		8407		6305.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3946.0138		1266		949.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		perus		L		1		ERROR:#N/A		12956.0006		4114		3085.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;<8		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		4033.4139		1314		985.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		<8								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		plus		M		0		ERROR:#N/A		102540.046		6413		4838.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		perus		XS		1		ERROR:#N/A		224.7053		16		12		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		normaali		L		1		ERROR:#N/A		147432.9273		9407		7191		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		plus		L		0		ERROR:#N/A		130939.8558		8102		6237		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		normaali		S		1		ERROR:#N/A		56006.4045		3689		2813.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		normaali		M		1		ERROR:#N/A		44779.3592		2914		2219.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		perus		M		1		ERROR:#N/A		25170.342		1660		1275.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		perus		S		1		ERROR:#N/A		8697.3125		566		442.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		266800.0505		15917		12178.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		11564.4845		734		550.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		89341.1477999999		5464		4164.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		35355.2691		2117		1629.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		plus		XL		0		ERROR:#N/A		76335.1218		4542		3520.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		plus		S		0		ERROR:#N/A		36384.2382		2320		1763.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		259655.606		13372		10200.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		plus		XS		0		ERROR:#N/A		13934.9267		913		685.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		perus		L		1		ERROR:#N/A		7511.0321		491		368.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;>=20		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		124959.5881		6230		4811.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		>=20								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		9842.7907		2489		2104.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		199.3464		53		47		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		61310.781		14833		12565.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		9767.0936		2421		2130		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		4698.3557		1166		937.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		16186.4913		3921		3235.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		11331.4258		2779		2403.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		6130.2318		1523		1278.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		28306.0303		6816		5671.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		659.2277		170		133.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		33118.4451		8100		6737.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		9535.3488		2362		1916.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		9999.8219		2476		2105		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		1868.9978		447		340.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5444.9037		1377		1255.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		525.4765		130		99.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		2896.8182		710		637.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;8-8,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2057.4313		464		349.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		8-8,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		55736.6541		12048		10944.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1845.8524		367		294		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		274528.090999997		59023		52649		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		73391.6117000001		15633		13942.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		27907.1044		5610		4693.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		65740.5868		14302		12844.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		59294.8492		12885		11561.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		22756.3502		4593		3827.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		133952.512		28133		24342.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3331.9363		627		483.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		121906.5372		26210		23254.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		35611.6246		7530		6588.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		48188.6154		10204		8964.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		6552.4236		1306		1054		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		31278.2124		6673		5849.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1622.2815		338		299		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		17473.1609		3765		3354.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;9-9,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		11061.5637		2124		1594		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		9-9,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		344524.852999999		53349		41976		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		11341.5965		1818		1508.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		881844.537900008		137968		108960.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		391671.151899999		60072		46856.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		134004.9065		21882		17505		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		215708.5828		34575		27796.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		139437.3727		22755		18278		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		111856.526		17783		14355.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		657276.261699999		100970		78644.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		40883.2272		6498		5214.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		423233.749199999		65925		51970.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		126154.2552		19775		15559.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		237911.8927		36290		28169.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		78353.4341000001		12129		9633		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		232463.603		35776		28560.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		28587.9263		4258		3420.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		41537.9991		6642		5298.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;10-12,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		58511.0302		8914		6707		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		10-12,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		241837.2456		27880		20910		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5155.2947		588		441		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		325742.6403		37401		28050.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		234472.0328		27022		20266.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		57378.5294999999		6491		4868.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		86828.4820999999		9964		7473		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		50808.5472999999		5838		4378.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		47192.1408		5353		4014.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		402669.897699999		46342		34756.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		19407.5223		2197		1647.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		211161.9681		24385		18288.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		64391.0012		7409		5556.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		139674.8201		15996		11997		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		54255.966		6267		4700.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		223882.0733		25595		19196.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		23546.4439		2710		2032.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		15132.6478		1731		1298.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;13-14,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		52707.2745		6047		4535.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		13-14,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		plus		M		0		ERROR:#N/A		202713.144		19887		14915.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1514.3424		154		115.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		normaali		L		1		ERROR:#N/A		256977.908		25413		19059.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		plus		L		0		ERROR:#N/A		238086.9703		23326		17494.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		normaali		S		1		ERROR:#N/A		57216.1722999999		5710		4282.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		normaali		M		1		ERROR:#N/A		62628.6346999999		6212		4659		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		perus		M		1		ERROR:#N/A		42374.6106		4208		3156		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		perus		S		1		ERROR:#N/A		29179.6355		2892		2169		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		386921.1574		37864		28398		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		9512.8172		955		716.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		156334.4916		15430		11572.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		48580.9765		4801		3600.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		plus		XL		0		ERROR:#N/A		127471.7526		12490		9367.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		plus		S		0		ERROR:#N/A		55502.2119		5407		4055.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		201186.4782		19706		14779.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		plus		XS		0		ERROR:#N/A		21266.9993		2119		1589.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		perus		L		1		ERROR:#N/A		13243.9428		1310		982.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;15-17,49		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		55374.0958		5403		4052.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		15-17,49								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		plus		M		0		ERROR:#N/A		86395.3998		6798		5098.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1064.2204		85		63.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		normaali		L		1		ERROR:#N/A		93332.0323		7317		5487.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		plus		L		0		ERROR:#N/A		101275.6339		7923		5942.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		normaali		S		1		ERROR:#N/A		26396.3647		2069		1551.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		normaali		M		1		ERROR:#N/A		24682.3173		1955		1466.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		perus		M		1		ERROR:#N/A		15999.6399		1260		945		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		perus		S		1		ERROR:#N/A		12263.4026		980		735		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		215093.3979		17060		12795		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		6660.604		527		395.25		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		73302.4771		5780		4335		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		30540.8506		2366		1774.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		plus		XL		0		ERROR:#N/A		66033.9477		5190		3892.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		plus		S		0		ERROR:#N/A		22289.9948		1773		1329.75		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		154315.6635		12284		9213		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		plus		XS		0		ERROR:#N/A		8102.3607		660		495		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		perus		L		1		ERROR:#N/A		6932.4733		546		409.5		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Viinit		Valkoviinit		Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs;17,50-19,99		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		56842.3117		4528		3396		Valkoviinit		vivahteikas & ryhdikäs		17,50-19,99								Valkoviinit;vivahteikas & ryhdikäs

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		plus		M		0		ERROR:#N/A		39024.1686		14257		2851.4		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		2498.88		885		177		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		193197.9845		59934		11986.7999999999		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		plus		L		0		ERROR:#N/A		54000.6856		16249		3249.8		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		17790.9555		6346		1269.2		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		38092.3873		14354		2870.8		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		perus		M		1		ERROR:#N/A		36353.0032		12360		2472		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		perus		S		1		ERROR:#N/A		24067.7311		8375		1675		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		103059.6611		27494		5498.8		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2739.9147		1000		200		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		80844.7454		26821		5364.2		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		32780.5147		8323		1664.6		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		38082.8188		11204		2240.8		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		plus		S		0		ERROR:#N/A		7667.1374		3325		665		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		50976.1644		12014		2402.8		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3588.7693		885		177		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		perus		L		1		ERROR:#N/A		19974.6834		5711		1142.2		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;2dl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2857.362		216		43.2		Viskit		2dl										Viskit;2dl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		94758.254		14534		7249		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		11204.4512		1914		957		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		442666.008399998		72631		35131.85		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		87201.2699		13690		6804.65		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		86629.8164999999		13908		6954		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		119970.4481		20013		9988.5		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		138450.5941		24839		12376.3		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		97526.9377999999		18068		9034		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		155716.6832		23692		11339.75		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		18373.3701		2776		1387.4		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		181268.4084		29455		14231.45		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		61927.6803		10274		4959.85		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		62256.1723		9926		4787.35		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		22362.2089		3480		1727.25		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		44063.948		7403		3637.9		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		5063.4406		534		267		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		43695.2725		7499		3644.35		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;<=50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2332.7697		171		84.3		Viskit		Blended		muut		<=50cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		94943.2389999999		7549		5284.3		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		15063.4718		1717		1201.9		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		609357.087699996		58175		40730.100000001		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		107186.1244		8830		6181		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		93185.9951999999		9474		6631.8		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		155353.7978		15415		10794.2999999999		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		225296.4038		24735		17329.7000000001		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		164604.7322		18799		13159.3		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		195585.674		17003		11913.4999999999		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		20058.6533		1956		1369.2		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		236697.4556		22491		15743.7		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		91222.6812		8880		6242.6		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		64907.4551		5476		3863.6		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		24972.4109		1954		1367.8		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		58211.4607		4585		3236.1		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		8092.5735		723		506.1		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		72050.7622		7699		5427.3		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;muut;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		18772.5373		1104		959		Viskit		Blended		muut		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		254379.4859		45781		35298.1000000003		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		46312.6261		9041		6995.3		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1695116.53369995		289512		221360.699999995		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		249717.4922		42948		32812.8000000003		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		241129.7245		43702		33944.7000000004		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		433063.0915		74631		57251.9000000003		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		569364.685099998		98307		75321.799999999		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		410003.1134		73387		56678.2000000003		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		468278.452		78223		59582.9000000001		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		44347.9657		8104		6369.7		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		683424.444999997		118233		90036.0999999987		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		255795.96		44239		33647.0000000002		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		155180.442		27425		20744.9		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		41896.3569		7796		6188.3		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		107325.6643		14982		11124.8		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		14025.6661		2558		1991.6		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		187806.9159		31856		24192.6000000001		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		30518.9528		1575		1398.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		>=70cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		51649.1776		20214		7074.9		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10472.1763		3960		1386		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		321064.274900002		114169		39959.1499999998		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		50243.9871		19354		6773.9		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		41559.5500999999		16151		5652.85		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		76620.5880000001		29085		10179.75		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		99535.5696000003		36140		12649.0000000001		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		72972.6667000001		27799		9729.6500000001		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		108156.3415		36113		12639.55		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		5852.4893		2332		816.2		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		145925.3045		48890		17111.5000000001		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		47374.442		15108		5287.8		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		38707.8405		13669		4784.15		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		10387.5644		4121		1442.35		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		20561.4419		5196		1818.6		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3375.6342		1328		464.8		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		39001.0429		12850		4497.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;35 cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		507.1393		59		20.65		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		35 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		87572.3050999999		17899		8949.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		9643.1887		2457		1228.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		427012.8238		89471		44735.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		85583.3878999998		17662		8831		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		65739.6917999998		14311		7155.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		104988.0118		22409		11204.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		112890.4526		24393		12196.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		95041.7802999998		21263		10631.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		136962.6012		26980		13490		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		12641.4414		3161		1580.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		166798.4194		33914		16957		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		55872.2889		11367		5683.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		48183.3647		10053		5026.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		17145.6061		3592		1796		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		48660.7196		8121		4060.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		7949.336		1727		863.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		42622.1974		8902		4451		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Blended;skotlantilaistyylinen;50 cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		274.0229		53		26.5		Viskit		Blended		skotlantilaistyylinen		50 cl						Viskit;Blended

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		plus		M		0		ERROR:#N/A		40034.2123		1449		1014.3		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5277.2004		210		147		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		normaali		L		1		ERROR:#N/A		253106.1043		10246		7172.1999999999		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		plus		L		0		ERROR:#N/A		57500.2951		2253		1577.1		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		normaali		S		1		ERROR:#N/A		43753.8643		1634		1143.8		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		normaali		M		1		ERROR:#N/A		67589.7747		2538		1776.6		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		perus		M		1		ERROR:#N/A		77357.3876		2973		2081.1		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		perus		S		1		ERROR:#N/A		51385.9798		2070		1449		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		113134.2051		4401		3080.7		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7498.5887		280		196		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		115391.3756		4548		3183.6		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		51348.4901		2002		1401.4		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		plus		XL		0		ERROR:#N/A		38114.8893		1486		1040.2		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		plus		S		0		ERROR:#N/A		7443.5508		269		188.3		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		35626.1051		1351		945.7		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3327.7175		111		77.7		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		perus		L		1		ERROR:#N/A		30532.2288		1237		865.9		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;<60		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		9756.9898		393		275.1		Viskit		Mallasviskit >=70cl		<60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		plus		M		0		ERROR:#N/A		32019.3182		717		501.9		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		perus		XS		1		ERROR:#N/A		1827.8447		40		28		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		normaali		L		1		ERROR:#N/A		111637.4421		2458		1720.6		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		plus		L		0		ERROR:#N/A		31747.5119		714		499.8		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		normaali		S		1		ERROR:#N/A		10255.3		226		158.2		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		normaali		M		1		ERROR:#N/A		21484.3611		450		315		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		perus		M		1		ERROR:#N/A		21825.7715		476		333.2		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		perus		S		1		ERROR:#N/A		13788.6615		306		214.2		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		103207.5643		2166		1516.2		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3403.0277		75		52.5		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		55705.9083		1221		854.7		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		31072.2587		675		472.5		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		plus		XL		0		ERROR:#N/A		27681.8653		598		418.6		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		plus		S		0		ERROR:#N/A		7035.8466		166		116.2		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		63148.9529		1166		816.2		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1825.3377		42		29.4		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		perus		L		1		ERROR:#N/A		12350.7325		282		197.4		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit >=70cl;>=60		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		55274.2401		789		552.3		Viskit		Mallasviskit >=70cl		>=60								Viskit;Mallasviskit >=70cl

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		28781.8428		1689		604.2		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		581.7326		36		12.75		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		142783.782		6792		2531.25		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		42399.462		1948		732.5		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		33403.9325		1951		699.2		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		34539.5269		2013		722.55		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		26551.2556		1629		578.1		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		13349.9221		744		270.75		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		91211.1543		3967		1532.6		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		2252.1496		133		47.75		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		78710.1469		3372		1300.95		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		28504.4907		1249		480.2		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		29845.7915		1316		507.25		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		4244.5895		265		94.1		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		34492.2115		1527		587.1		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		696.1673		45		15.75		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		10168.4437		583		209.15		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;<=50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7301.1952		187		90.2		Viskit		Mallasviskit		<=50cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		174555.1395		5618		3932.6		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		10689.9751		410		287		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		872885.187999994		30251		21175.7000000003		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		226218.4266		7469		5228.3		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		99151.3041		3377		2363.9		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		179299.9607		6050		4235		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		196965.5053		6988		4891.6		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		105223.5043		3623		2536.1		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		542087.517899999		16380		11465.9999999999		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		13800.0179		438		306.6		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		410268.7961		13566		9496.1999999999		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		194601.4585		6270		4389		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		177432.4594		5524		3866.8		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		38308.8207		1248		873.6		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		245838.4774		6372		4460.4		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		12186.2157		396		277.2		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		93379.8783		3238		2266.6		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Mallasviskit;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		177245.8442		3323		2326.1		Viskit		Mallasviskit		>=70cl								Viskit;Mallasviskit

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		plus		M		0		ERROR:#N/A		22376.0246		12311		616.2		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		perus		XS		1		ERROR:#N/A		579.0682		280		14		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		normaali		L		1		ERROR:#N/A		57142.7827		29739		1499		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		plus		L		0		ERROR:#N/A		16738.8801		8837		442.85		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		normaali		S		1		ERROR:#N/A		8338.5087		3959		198.3		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		normaali		M		1		ERROR:#N/A		11139.3943		5440		274.2		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		perus		M		1		ERROR:#N/A		10100.778		3989		204.7		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		perus		S		1		ERROR:#N/A		6614.5192		2810		143.15		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		38477.6813		17299		889.05		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		821.0647		338		16.9		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		25294.4099		13411		672.55		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		9367.0542		4541		230.05		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		plus		XL		0		ERROR:#N/A		12471.32		5920		300.75		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		plus		S		0		ERROR:#N/A		2632.0769		1331		66.55		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		21439.4543		9234		470.9		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1017.4915		484		24.2		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		perus		L		1		ERROR:#N/A		4457.9789		2076		105.35		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Miniplo		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5726.1814		811		58.55		Viskit		Miniplo										Viskit;Miniplo

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		plus		M		0		ERROR:#N/A		17167.4183		910		633.8		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		perus		XS		1		ERROR:#N/A		276.3328		17		11.1		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		normaali		L		1		ERROR:#N/A		37048.1842		1582		1084.8		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		plus		L		0		ERROR:#N/A		15772.6078		829		578.3		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		normaali		S		1		ERROR:#N/A		2522.6734		126		82.2		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		normaali		M		1		ERROR:#N/A		8445.0785		554		385		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		perus		M		1		ERROR:#N/A		7380.0645		498		341.8		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		perus		S		1		ERROR:#N/A		6050.3924		444		308		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		49167.5082		2022		1375.2		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		1062.4006		78		53.6		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		19724.967		848		586.8		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		5685.1037		220		152.8		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		plus		XL		0		ERROR:#N/A		12899.1583		626		438.2		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		plus		S		0		ERROR:#N/A		4785.7053		268		187.6		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		32796.0966		905		589.3		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1141.0508		68		47.6		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		perus		L		1		ERROR:#N/A		3195.5508		186		127		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Muut		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		35869.0994		833		534.5		Viskit		Muut										Viskit;Muut

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		plus		M		0		ERROR:#N/A		79676.8867999999		6965		4399.5		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		perus		XS		1		ERROR:#N/A		11899.3515		1030		650.75		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		normaali		L		1		ERROR:#N/A		492174.227999998		50476		30786.7500000004		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		plus		L		0		ERROR:#N/A		109061.4157		10382		6433.95		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		normaali		S		1		ERROR:#N/A		51992.2561		4251		2888.85		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		normaali		M		1		ERROR:#N/A		99888.9032999999		8778		5464.75		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		perus		M		1		ERROR:#N/A		146003.4218		13487		8538.75		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		perus		S		1		ERROR:#N/A		101327.7853		9235		5703.95		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		202654.441		18008		11360.2		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7324.7409		557		360.75		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		223519.650599999		22358		13787.2		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		90095.9766		8295		5135.25		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		plus		XL		0		ERROR:#N/A		74142.9782		6733		4168.9		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		plus		S		0		ERROR:#N/A		17405.0317		1461		1022.7		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		74934.3557		5464		3543.15		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4850.0231		392		274.4		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		perus		L		1		ERROR:#N/A		51115.0063		5046		3195.45		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Viskit		Viskit;Straight-tyylinen		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		20940.3227		980		916.9		Viskit		Straight-tyylinen										Viskit;Straight-tyylinen

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		plus		M		0		ERROR:#N/A		27716.5456		6381		2227.3		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		perus		XS		1		ERROR:#N/A		3175.2304		508		278.1		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		normaali		L		1		ERROR:#N/A		193453.761500001		34606		15123.6		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		plus		L		0		ERROR:#N/A		30264.4271		6621		2399.7		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		normaali		S		1		ERROR:#N/A		33416.3101		4168		2462.2		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		normaali		M		1		ERROR:#N/A		51124.8893		9026		4002.9		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		perus		M		1		ERROR:#N/A		71765.7356		10829		5972.8		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		perus		S		1		ERROR:#N/A		52447.4148		8237		4266.1		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		71576.734		17379		5764.4		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		3749.3532		444		266.6		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		75948.9645		16399		6082.7		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		30897.3324		6915		2517.5		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		plus		XL		0		ERROR:#N/A		25633.9868		6191		2047.7		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		plus		S		0		ERROR:#N/A		5889.2781		1074		499.6		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39878.1167		7018		2983.6		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		plus		XS		0		ERROR:#N/A		1619.6592		201		127.7		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		perus		L		1		ERROR:#N/A		33342.5979		5597		2787		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		26108.4873		3152		1924		Vodkat ja viinat		Maustetut vodkat										Vodkat ja viinat;Maustetut vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		257398.1838		106092		82753.5		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		189421.0726		76038		60080.4		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		3056987.88969999		1254786		976848.900000002		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		337510.6678		140777		108409.1		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		553780.840500001		224619		175440.899999999		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		882844.605100001		359719		280890.4		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		1731669.41749999		692552		548143.100000004		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		1491968.5903		598322		471949.400000003		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		506468.502600001		210640		161893		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		101686.3459		41525		32476.4		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1134123.9835		471086		364062.200000001		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		350626.3099		146352		112695.3		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		212730.9592		87627		67620.6		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		59132.5381		24426		19137.6		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		98493.1733999999		39383		30419.9		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19039.3561		7916		6178.7		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		456424.7286		184251		145054.8		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5877.039		1607		1266.8		Vodkat ja viinat		Viinat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		plus		M		0		ERROR:#N/A		47417.275		28591		5718.2		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		5171.5579		3104		620.8		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		245969.5743		147925		29585.0000000001		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		plus		L		0		ERROR:#N/A		50653.935		30505		6101		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		31040.4788		18613		3722.6		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		61131.3317000001		36817		7363.4		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		perus		M		1		ERROR:#N/A		71408.2622000003		42929		8585.8		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		perus		S		1		ERROR:#N/A		51526.7236000001		30972		6194.4		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		82619.1459000001		49694		9938.8		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		4336.5098		2597		519.4		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		107846.9741		64839		12967.8		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		30185.9183		18153		3630.6		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		27268.9289		16407		3281.4		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		plus		S		0		ERROR:#N/A		7673.2595		4602		920.4		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		22257.1294		13389		2677.8		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2976.6777		1778		355.6		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		perus		L		1		ERROR:#N/A		23060.5658		13860		2772		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;2dl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		33.4337		21		4.2		Vodkat ja viinat		Viinat		2dl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		62585.0220999999		35888		12560.8		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		18817.5373		10499		3674.65		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		475845.474300001		266847		93396.4499999997		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		73483.636		41959		14685.65		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		78998.397		44885		15709.75		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		127758.482		72604		25411.4		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		173034.3133		97491		34121.85		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		159886.946		90507		31677.45		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		129199.1289		72650		25427.5		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		12692.9827		7189		2516.15		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		187770.9229		105698		36994.3		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		55465.9842		30595		10708.25		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		44878.8116		25592		8957.2		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		11401.8323		6625		2318.75		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		22361.6029		11576		4051.6		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3039.73		1736		607.6		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		57514.0908		32017		11205.95		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;35cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1164.9661		259		90.65		Vodkat ja viinat		Viinat		35cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		179543.6639		103189		51594.5		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		94670.7617		54149		27074.5		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1750089.9372		1006742		503371		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		223848.3794		128440		64220		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		287257.970499999		166360		83180		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		500421.4623		288150		144075		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		799797.612499999		459583		229791.5		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		720993.324099999		414040		207020		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		343776.3212		196834		98417		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		64303.9801000001		36697		18348.5		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		723054.757600001		416916		208458		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		213145.2332		123541		61770.5		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		143498.5311		82261		41130.5		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		44052.6397		25496		12748		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		105427.5041		57782		28891		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		15119.0395		8747		4373.5		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		258771.5875		147242		73621		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Viinat;50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		5889.1456		1234		617		Vodkat ja viinat		Viinat		50cl								Vodkat ja viinat;Viinat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		292132.5		87709		66785.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		143348.2183		47313		36698.1000000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		2679729.24640003		852301		653712.000000017		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		357369.1703		110020		83981.3499999998		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		547331.081399998		171532		132720.899999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		723270.607299998		231836		178988.249999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		1305979.2381		427910		330803.650000002		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		1074015.064		354103		273584.300000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		582805.298599999		172371		130626.899999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		89994.3237		30642		23447.25		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		1050463.0031		329770		252022.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		372566.6007		116482		89863.9999999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		248055.4235		75671		57424.7		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		74419.7053		21942		16594.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		158164.5826		42647		32399.9000000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		19637.8702		6242		4717.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		373850.3753		120048		92019.0499999998		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		24379.4529		3663		2853.05		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		plus		M		0		ERROR:#N/A		99476.9287999999		33902		23731.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		perus		XS		1		ERROR:#N/A		51190.3754		19664		13764.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		normaali		L		1		ERROR:#N/A		888692.766699998		322888		226021.6		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		plus		L		0		ERROR:#N/A		112529.8377		39467		27626.9000000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		normaali		S		1		ERROR:#N/A		188287.6364		69834		48883.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		normaali		M		1		ERROR:#N/A		246993.1649		90534		63373.7999999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		perus		M		1		ERROR:#N/A		448993.3287		169228		118459.599999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		perus		S		1		ERROR:#N/A		385682.385299999		146482		102537.399999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		189569.7952		64191		44933.7000000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		40197.9091		15897		11127.9		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		345028.79		123884		86718.7999999998		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		117011.122		42360		29652		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		plus		XL		0		ERROR:#N/A		75894.8564		26697		18687.9		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		plus		S		0		ERROR:#N/A		25138.283		8464		5924.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		45221.5933		14891		10423.7		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		plus		XS		0		ERROR:#N/A		6995.4015		2585		1809.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		perus		L		1		ERROR:#N/A		127390.5644		47420		33194		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;<23		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2410.1743		741		518.7		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		<23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		plus		M		0		ERROR:#N/A		52525.0436		11156		10441.1		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		perus		XS		1		ERROR:#N/A		30322.0724		7384		7186.3		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		normaali		L		1		ERROR:#N/A		480799.339399998		109311		105205.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		plus		L		0		ERROR:#N/A		62603.7963		13786		13076.2		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		normaali		S		1		ERROR:#N/A		121046.0537		27633		26797.75		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		normaali		M		1		ERROR:#N/A		139177.5719		32751		31852.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		perus		M		1		ERROR:#N/A		250311.9289		59538		58294.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		perus		S		1		ERROR:#N/A		219454.9836		52385		51080.1		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		111457.9579		21878		20519.6		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		23962.9248		5638		5485		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		187761.7592		42048		40238.6500000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		72349.9881		15883		15307.75		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		plus		XL		0		ERROR:#N/A		39704.8527		8377		7923.55		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		plus		S		0		ERROR:#N/A		14133.5403		3060		2834.7		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		37777.3198		6446		5901.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		plus		XS		0		ERROR:#N/A		3579.1824		804		765		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		perus		L		1		ERROR:#N/A		67278.6994		14872		14453.3		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;>=70cl;>=23		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		7932.2407		560		554.25		Vodkat ja viinat		Vodkat		>=70cl		>=23						Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		plus		M		0		ERROR:#N/A		79484.6132999999		36344		7268.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12242.2408		5351		1070.2		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		393821.390900004		175946		35189.2000000005		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		plus		L		0		ERROR:#N/A		78738.9864999999		35895		7179		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		50550.0247000001		22263		4452.6		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		92047.1865999999		41685		8337		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		perus		M		1		ERROR:#N/A		109573.9443		47970		9593.9999999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		perus		S		1		ERROR:#N/A		84001.0995999999		36960		7391.9999999999		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		153684.9012		70832		14166.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7430.9356		3362		672.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		180912.7577		81223		16244.6		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		57748.9156		26042		5208.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		51417.2107		23753		4750.6		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		plus		S		0		ERROR:#N/A		19370.7616		8968		1793.6		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		74413.9279		32995		6599		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		4485.3833		2029		405.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		perus		L		1		ERROR:#N/A		40625.4607		17914		3582.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;2dl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		74.507		39		7.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		2dl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		63426.5705		22638		7923.3		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		12222.2852		4663		1632.05		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		387048.885000003		149547		52341.4499999995		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		73265.5160999999		26563		9297.05		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		66364.6710999999		24279		8497.65		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		94523.2636999999		37036		12962.6		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		132050.3893		52126		18244.1000000002		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		111383.7466		42867		15003.4500000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		132355.557		47366		16578.1000000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		7383.5611		2586		905.1		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		158183.3845		60816		21285.6000000001		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		58677.0315		21764		7617.4		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		55978.5145		20132		7046.2		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		10432.9838		3842		1344.7		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		30341		10032		3511.2		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		2123.2657		747		261.45		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		45437.6581		17625		6168.75		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;35cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		161.7948		52		18.2		Vodkat ja viinat		Vodkat		35cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		plus		M		0		ERROR:#N/A		185281.4789		74249		37124.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		perus		XS		1		ERROR:#N/A		70067.0553		29291		14645.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		normaali		L		1		ERROR:#N/A		1505376.9294		628498		314249		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		plus		L		0		ERROR:#N/A		213887.0633		88556		44278		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		normaali		S		1		ERROR:#N/A		309840.6207		126892		63446		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		normaali		M		1		ERROR:#N/A		409065.820900001		170312		85156		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		perus		M		1		ERROR:#N/A		696287.575500003		290312		145156		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		perus		S		1		ERROR:#N/A		615879.313900004		257403		128701.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		357968.2224		143321		71660.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		61819.9843		25845		12922.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		622389.442800002		259733		129866.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		210085.3141		86447		43223.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		plus		XL		0		ERROR:#N/A		160212.81		64752		32376		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		plus		S		0		ERROR:#N/A		42968.6915		17829		8914.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		154179.6962		57571		28785.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		plus		XS		0		ERROR:#N/A		14296.557		6137		3068.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		perus		L		1		ERROR:#N/A		204261.6783		85027		42513.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;50cl		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		13165.3735		3773		1886.5		Vodkat ja viinat		Vodkat		50cl								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		plus		M		0		ERROR:#N/A		22307.0216		15277		753.86		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		perus		XS		1		ERROR:#N/A		624.6701		427		21.11		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		normaali		L		1		ERROR:#N/A		55687.7680000001		38829		1918.05		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		plus		L		0		ERROR:#N/A		15851.3291		10914		529.39		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		normaali		S		1		ERROR:#N/A		7044.2064		4811		234.77		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		normaali		M		1		ERROR:#N/A		9720.3809		6740		334.11		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		perus		M		1		ERROR:#N/A		11467.916		7954		385.3		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		perus		S		1		ERROR:#N/A		7269.5133		5010		242.04		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		31157.2958		21503		1064.33		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		800.0382		528		25.86		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		23241.0665		16208		806.05		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		6285.1062		4313		215.65		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		plus		XL		0		ERROR:#N/A		10089.318		6984		346.2		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		plus		S		0		ERROR:#N/A		3137.1082		2179		108.95		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		22808.408		15752		760.8		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		plus		XS		0		ERROR:#N/A		951.2976		640		31.52		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		perus		L		1		ERROR:#N/A		3150.8237		2153		106.21		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		Väkevät		Vodkat ja viinat		Vodkat ja viinat;Vodkat;miniplo		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1046.0551		729		31.23		Vodkat ja viinat		Vodkat		miniplo								Vodkat ja viinat;Vodkat

		-		-		-		plus		M		0		ERROR:#N/A		33457.8125999999		46108		1428.28		-												-;

		-		-		-		perus		XS		1		ERROR:#N/A		4436.5822		5421		77.38		-												-;

		-		-		-		normaali		L		1		ERROR:#N/A		199782.556000001		182327		7784.39		-												-;

		-		-		-		plus		L		0		ERROR:#N/A		33737.4069		49226		1692.19		-												-;

		-		-		-		normaali		S		1		ERROR:#N/A		30599.0531999999		33378		497.87		-												-;

		-		-		-		normaali		M		1		ERROR:#N/A		68089.2762999999		46277		1075.49		-												-;

		-		-		-		perus		M		1		ERROR:#N/A		60509.1046999999		44924		1591.25		-												-;

		-		-		-		perus		S		1		ERROR:#N/A		68010.6525999999		40798		851.71		-												-;

		-		-		-		plus		XXL		0		ERROR:#N/A		96723.2884		94053		2998.84		-												-;

		-		-		-		normaali		XS		1		ERROR:#N/A		8412.3429		11720		152.61		-												-;

		-		-		-		normaali		XL		1		ERROR:#N/A		117488.7042		80450		3335.4		-												-;

		-		-		-		normaali		XXL		1		ERROR:#N/A		26839.979		25060		1279.65		-												-;

		-		-		-		plus		XL		0		ERROR:#N/A		28347.1707		35617		1155.73		-												-;

		-		-		-		plus		S		0		ERROR:#N/A		53374.665		10692		206.375		-												-;

		-		-		-		jokeri				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		73265.1997		39348		2005.87		-												-;

		-		-		-		plus		XS		0		ERROR:#N/A		583.3913		3316		17		-												-;

		-		-		-		perus		L		1		ERROR:#N/A		28361.271		16234		445.31		-												-;

		-		-		-		-				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		428741.024099998		845131		6169.81		-												-;





image1.png
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More customer-oriented new products (2/2)

A separate shelf note of ’Customer wish’ is used in Alko shops shelves from 1 April 2019 onwards. 

Noticing the customer wishes and making them visible have been seen more important when developing 
the customer-oriented optional shop assortment and for the customer satisfaction. The shelf note is used as 
a sign when a customer’s wish is fulfilled.

The customer wishes are noticing in shop assortment equally and non-discriminatory.

• Feedbacks can be told to Alko shop personnel.

• Shop assortment expert considers additional value of a product to the existing shop assortment. 

• There are no specific limits / triggers to product wishes , the main thing is that the product is relevant and 
natural addition to the shop’s assortment. 

• The customer wishes are documented in Alko shops and those are used as one input channel for 
developing the optional assortment in the store.
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New product card and procedure for product 
changes
Schedule: The target for implementation is in September 2019. The new atributes for 
products are hoped to be filled in by the end of the year. 
The key changes:
• The maintenance of product information is shifting more strongly to be done by the 

supplier/agent.
• New information to be checked/maintained: 

• Allergen
• Information of best before date
• Product’s feculence

• In future the organic certification is maintained in the product card.
• The product’s analysis values can be updated by the supplier and a characterization for the 

sale-to-order products is possible to update. 
• Product change samples are no longer requested by default (excluding photographic 

samples).
• The effective date of a product change can be altered as long as the change is made 

before the actual date.
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Current news of package markings and samples

• Reminding: The law for package markings expects that the required package 
markings are also visible in the gift boxes. Validity of the information is followed for 
products in Alko’s selection in the inspection of Alko quality control program.

• Alcohol content, volume and allergen markings are taking notice in the 
checks for gift boxes.

• Criteria required in a tender (e.g. vintage, origin) have to be verified from the 
samples. 

• Clarification: If there are a separate sample for appearance, so called mock-
up, all criteria in a tender needs to be verified from the mock-up sample. The 
markings in laboratory bottles for tasting are not taken into account for 
fulfilling the criteria in tenders from on July 2019. 

• A mistake in processing samples:
• The sample to the tender of KB190201 were delivered in a postal package to 

address for samples in Vantaa on 27 Feb 2019. The sample was lost inside of 
Posti Vuotila branch and was received in Alko on 5 March 2019. Because of 
this the sample was late from the sensory evaluation situation. The mistake 
was corrected by making a separate evaluation for the product  The 
purchase decision did not change.

21.5.201923



ALKO OY

Current news

Alko has received some incorrect invoices from the direct distributive breweries. The automatic 
check of invoices has not worked as planned. Mistakes noted afterwards are now in correction 
process. Also other warehouses have sometimes sent incorrect invoices but those have been 
noticed immediately by the automatic check of invoices.

The service level for rose wines, non-alcoholic beverages and ciders has been decreased during 
the last month. The service level for beers has been low for a longer period. The suppliers are 
encouraged actively to:  

• ensure the availability for the summer season products

• inform changes in product’s life cycle to Alko (delisting products).
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Current news

The marketing information in Makupankki (Taste Deposit) are used also in the media tastings 
arranged by Alko. The suppliers are encouraged to maintain and add good USP’s for their 
products. 

Alko will continue the pilot of supplier’s product fairs during the autumn 2019 (Oulu, Tampere, 
Metropolitan Area). The specific days and guidance will be published in coming weeks. The 
feedback from the first fairs were mainly positive – both from Alko’s personnel’s and suppliers’ 
side. The effort is to be able to respond the practical improvements in the autumn. 
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News from ACL (Alcohol Control Laboratory)

• The implementation of the LIMS 
Customer portal presented in the 
Supplier Event in February has been 
delayed. The target schedule for the 
implementation is still before summer 
vacations. There will be more information 
announced within coming weeks. 

• ACL is moving from Salmisaari to the Alko 
headquarter in Arkadiankatu during 
September-October 2019.

• There will be a short break in 
analysis when transferring the 
equipment.
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Environmentally responsible packaging

• The choice of packaging material has a big effect on the environmental impacts of a drink. 
In addition to reducing the packaging material, the usage of either recycled and/or 
responsibly produced bio-based material significantly reduces the environmental impacts 
of a package. 

• The supplier can declare via the Partner Network Environmentally responsible packages 
with the following criteria:

Glass bottles: 
• max 420 gr weighing 0.75 L wine bottles and other glass bottles
• max 835 gr weighing 0.75 L sparkling wine bottles

All packaging materials:
• The package has been awarded an environmental certification, e.g. FSC or the 

Nordic Ecolabel (Nordic Swan). The certification must be marked on the product 
package.

• Alko’s customers are informed about the change on Alko’s website 
https://www.alko.fi/en/responsibly/green-choice
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INVITATION - Sustainable Rum Seminar 
The Nordic Alcohol Monopolies invite You to Sustainable Rum Seminar in Helsinki on 4 September 2019
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VÄLIVESI - a lightly carbonated bottled water

To remind Finns of the importance of 
drinking water, Alko is introducing Välivesi
Also when consuming alcoholic beverages. 
”Take water between.”

https://www.alko.fi/en/responsibly/alcohol-and-
health/valivesi

Bottler Pramia Oy
Water point Kangasahde, Kurikka
Price 1.49 €
Other Profits will be used to support 

the Pidä Saaristo Siistinä -
Association.

Marketing Alko’s own channels, 
print media, outdoor advertising 
and pr events. 
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PROGRAMME:

9.30-10.30 CURRENT TOPICS
• Sales
• Changes in Listing instructions
• Current news

10.30-12.00 WORKSHOPS

13.00-16.00 AMFORI TRAINING SESSION
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Workshops

Workshop 1: Tallinn
The separation of the purchasing terms for products with 
5.5% or less alc.

Workshop 2: Finland-Åland
Alko’s Online shop and the availability information from the 
supplying warehouse

Workshop 3: Iceland
Sustainability Evaluation model
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