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Maalis-huhtikuun 2019 myynti 

21.5.2019

• Vertailukelpoisuuden vuoksi 
maalis-huhtikuun myynti yhdistetty

4

Litrat
(milj. ltr)

Muutos edv 
milj. ltr

Muutos edv 
%

Vodkat ja viinat 2,17 -0,08 -3,4 %
Muut väkevät 1,20 -0,04 -3,3 %
Väkevät 3,37 -0,12 -3,4 %
Väkevät viinit 0,33 -0,02 -5,6 %
Punaviinit 3,75 -0,31 -7,5 %
Valkoviinit 3,52 -0,01 -0,3 %
Kuohuviinit 1,04 -0,02 -1,7 %
Roseeviinit 0,19 0,04 28,5 %
Muut miedot viinit 0,16 -0,02 -12,1 %
Viinit 8,98 -0,34 -3,6 %
Oluet 0,89 -0,11 -10,8 %
Longdrinkit 0,42 -0,08 -15,4 %
Siiderit 0,08 -0,01 -9,7 %
Panimot 1,39 -0,19 -12,2 %
Alkoholittomat 0,08 0,00 5,4 %
Yhteensä 13,82 -0,64 -4,4 %
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Tammi-huhtikuun 2019 myynti

21.5.20195

Myynti
(milj. ltr)

Muutos edv 
milj. ltr

Muutos edv 
%

Vodkat ja viinat 4,1 -0,1 -2,8 %
Muut väkevät 2,2 0,0 -1,8 %
Väkevät 6,29 -0,16 -2,5 %
Väkevät viinit 0,6 0,0 -4,8 %
Punaviinit 6,7 -0,5 -6,3 %
Valkoviinit 6,0 0,0 -0,4 %
Kuohuviinit 1,5 0,0 -1,1 %
Roseeviinit 0,3 0,1 30,6 %
Muut miedot viinit 0,3 0,0 -10,3 %
Viinit 15,51 -0,49 -3,1 %
Oluet 1,6 -0,2 -11,2 %
Longdrinkit 0,7 -0,2 -17,6 %
Siiderit 0,1 0,0 -9,3 %
Panimot 2,46 -0,37 -13,1 %
Alkoholittomat 0,1 0,0 10,5 %
Yhteensä 24,4 -1,0 -4,0 %
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Muutokset Valikoimaanotto-ohjeeseen 4.6.2019

Valikoiman suunnittelu 
Ostosuunnitelmat
• Erikoiserien ostosuunnitelmien julkaisuaikataulu vuosille 2019-2020 päivitetty. 
• Lisätty: Alko on uudistamassa ostosuunnitteluaan vuodelle 2020. Yllä olevat aikataulut ovat näin ollen suuntaa antavat.
Kuulemispalaute: Pyyntö täsmentää ostosuunnitelman julkaisuaikataulun siten, että julkaisuajankohta kesäkuussa 2019 on mahdollisimman 

tarkka. Tuottajilta on vaikeaa saada tietoja ja näytteitä heinä-elokuun vaihteessa.

Erikoiserät
• Lisätty: Lisätietoa pieneristä ja tarjontaohjeet löytyvät Alkon nettisivuilta alko.fi/tavarantoimittajille. Perinteinen Bordeaux ’en primeurs’ 

ostotapa on osa pienempien erikoiserien kokonaisuutta.
Kuulemispalaute: Tieto löytyy hyvin hankalasti sivuilta.

Tuotehaut ja tarjousmenettely
Osallistuminen tuotehakuihin Hintojen ilmoittaminen tarjouksessa
• Tekstiä täsmennetty: Monipakkauksen vähittäismyyntihinta tulee olla linjassa yksittäisen pullon tai tölkin kanssa.

Kaupankäynnin ehtoja
Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin Hinta - ja toimitustapamuutokset
• Hinnastojaksot päivitetty.
• Lisätty: Monipakkauksen hintaa ilmoitettaessa tulee huomioida, että yksittäisen pullon tai tölkin hintaa tulee muuttaa linjassa 

monipakkauksen kanssa. Alkolla on oikeus tilata halvinta varianttia.

Kuulemispalaute monipakkausten hinnoitteluun: Mitä tarkoittaa ”linjassa”? Miten tämä eroaa aiemmasta, että monipakkauksen hinnan pitää olla 
sama kuin tuotelukumäärällä kerrottuna? Vai sallitaanko nyt [maltillinen] paljousalennus monipakkauksille?
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Muutokset Valikoimaanotto-ohjeeseen 4.6.2019

Kaupankäynnin ehtoja
Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin

Näytteiden toimittaminen – kuultua muutosta ei toteutettu

Kuulemispalaute: Eikö riitä, että mock-upissa on haussa vaaditut pakkausmerkinnät, tuleeko myös tankkinäytteissä olla ko. 
merkinnät?

Tuotemuutokset / Tuotetiedon ylläpito ja tuotemuutokset
• Tekstiä täsmennetty: Olennaiseksi tuotteen ominaisuudeksi, jota ei voi muuttaa tuotteen elinkaaren aikana, katsotaan 

kuuluvan tuotteen segmentti (pl. viinit makutyypin ja hinnan osalta), sekä kypsytysluokitusmuutokset (kuten esimerkiksi 
viskien ikämerkintä, konjakeissa "VSOP" tai viineissä "Crianza"). Poikkeuksena valikoimanhallinnan segmenttien 
muuttuessa Alko mahdollistaa niiden osalta tapahtuvat tuotteiden segmenttivaihdokset siirtymäajaksi. Muutoksia voidaan 
tehdä aikaisemman segmentin määrittelemissä puitteissa (esim. pakkausten välillä, jos pakkaukset eriytetään uudessa 
segmentoinnissa toisistaan). Tuotemuutokset tulee toteuttaa segmenttimuutoksen voimaantulon jälkeisen kahden 
valikoimanhallinnallisen tarkastelujakson aikana.

• Lisätty: Muovipullon sekä tölkin muutos pantittomasta pantilliseksi pitää tehdä aina tarjouslomakkeella.  

Kuulemispalaute: Tuotemuutoksen täsmennykseen kaivattiin esimerkkitapausta.
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Esimerkki: Siirtymäajan sallitut segmenttimuutokset

21.5.20199

Ennen helmikuuta 2019 Helmikuun 2019 jälkeen

PET 1l
9,99
Pirteä & 
Hedelmäinen

Tetra 1l
9,99
Pirteä & 
Hedelmäinen

PET 1l
9,99
Pirteä & 
Hedelmäinen

Tetra 1l
9,99
Pirteä & 
Hedelmäinen

Pirteä & hedelmäinen
9 – 9,99 €

Pirteä & hedelmäinen
9 – 9,99 €

Valkoviinit         
Kartonkitölkki >0,5l

Muutokset 
sallittu

Muutokset  
ei sallittu

(VOT päivitys 
 salittaan 

siirtymäajan, 
lokakuun 

alkuun 
mennessä)
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Muutokset Valikoimaanotto-ohjeeseen 4.6.2019

Liite 9 – Dollylavat
• Lisätty: Niissä kohdissa, joissa dollylavalle ja minidollylle on toisistaan poikkeavat ohjeet, mainitaan se 

erikseen.
Ympärivuotisesti dollylavalla toimitettavat tuotteet
• Tekstiä täsmennetty: Tuotteiden myynnit tarkistetaan kaksi (2) kertaa vuodessa alla olevan kalenterin 

mukaisesti. 
• Tekstiä täsmennetty: Dollylavaraja on (pois lukien verkkokaupan myynti) 200 000 myyntiyksikköä/liukuva 

12 kuukautta ja hanapakkauksilla 200 000 litraa/liukuva 12 kuukautta.
• Lisätty: Lisäksi toimittajalla on oikeus toimittaa tuotetta ympärivuotisesti minidollylla, mikäli tuotteen 

myynti ylittää liukuvan 12 kuukauden ajalla 600 000 euroa verotonta liikevaihtoa sekä yli 50 000 
myyntiyksikköä (pois lukien verkkokaupan myynti molempien ehtojen osalta). Liikevaihtoperusteinen ehto 
ei koske hanapakkauksia.

Kuulemispalaute: Liikevaihtoraja tuntuu korkealta. Alsace-pulloa ei voi tarjota minidollylavalla. 
• Lause on poistettu: Dollylavalla olevaa, rajan alittanutta tuotetta voi tarjota dollylavalla uudestaan 

aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua edellisen myynnin päättymisestä.
• Ympärivuotiset-dollykalenteri on päivitetty.
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Muutokset Valikoimaanotto-ohjeeseen 4.6.2019

Liite 9 – Dollylavat
Kausidollylavat vakiovalikoiman päätuotteille
• Kuultua muutosta ei toteutettu: Toimittaja voi valita toimitustavaksi joko dollylavan tai minidollyn. Molempien 

tarjoaminen samalle tuotteelle ei ole mahdollista.

Kuulemispalaute: Molempia variantteja tarvitaan, koska myymälät ovat erilaisia ja eri kokoisia. Jos pitää valita, niin tuotteet 
ovat vain minidollylavoilla, jolloin minidollyalustat tulevat loppumaan.

• Lisätty liikevaihtoraja: Kuohuviini, punaviini, valkoviini ja roseeviini voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan dollylavalle 
pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on edellisessä ympärivuotisessa myyntitarkastelussa myynyt 200 000 euroa 
verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liukuvan 12 kuukauden aikana

• Lisätty pullokoko: Kuohuviineissä pullokoko 0,75 l; puna-, valko- ja roseeviineissä pullokoko 0,75 l – 1,00 l.
• Kausidollylavakalenteri on päivitetty:

• Punaviinejä neljän (4) viikon aikajaksolle ennen pääsiäistä 
• Kuohuviinejä, valkoviinejä ja roseeviinejä kesäjaksolle (viikot 14-30)
• Puna- ja valkoviinejä joulujaksolle (viikot 45-51)
• Kuohuviinejä joulujaksolle (viikot 45-52).

Kuulemispalaute: Liikevaihtoraja on korkea. Valkoviiniä tulee voida tarjota kausidollylavoilla myös kesäjaksolla.

Kuulemispalaute:  Kausidolleihin liittyvä liikevaihtoraja koskee vakiovalikoiman päätuotteita. Miksi kausituotehakuina valitut 
tuotteet voivat automaattisesti, ilman myyntihistoriaa, olla kausidollylavoilla?
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Dollylavat kauteen – arvioitu vaikutus jouluun

• Jouluna 2018 vakiovalikoiman viineille tarjottiin 483 
dollyvarianttia 342:sta eri tuotteesta 
(ympärivuotisten dollyjen ja kauden glögien lisäksi).

• Uuden 200k€ myyntirajoituksen tullessa voimaan, 
arvio joulun 2019 kausidollyjen määrästä on 250-
300 varianttia n. 200:sta eri tuotteesta 
(ympärivuotisten dollyjen ja kauden glögien lisäksi).

• Tavoitteena saada kauteen dollyja pääosin 
hintapisteisiin 12-20 €. Suurin osa kriteerit 
täyttävistä tuotteista on tällä välillä.

21.5.201912
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Selkeytys / muutos toimintatapaan –
hintamuutokset
Voimassa olevassa valikoimaanotto-ohjeessa on linjattu: Hausta valituksi tulleen uuden 
tuotteen ostohinnan tulee pysyä muuttumattomana vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa.
• Tekstimuodosta huolimatta ehdon voimaantulon jälkeen (6/2018) Alkon massahinnoittelussa ei ole ollut mukana 

myöskään ehtojen rajaamia tilausvalikoiman tuotteita. Tämän vuoksi alle kaksi hinnastojaksoa valikoimassa olleille 
tilausvalikoiman tuotteille ei ole annettu uutta hintaa eikä niitä ole ollut mukana tavarantoimittajille lähetetyissä 
tarkastustaulukoissa.

• Valikoimaanotto-ohjeesta poikkeava toimintakäytäntö on johtunut siitä, että järjestelmärajoituksia ei ole otettu täysin 
huomioon ehtoa alun perin muutettaessa. Lisäksi ohjeistus on ollut ristiriitainen Alkon verkkosivuilla olevan 
hintalaskurin yhteydessä (missä ”hausta valituksi” –rajausta ei ole ollut).

• Toimintatapa on ollut sama ja tasapuolinen kaikille toimijoille.

• Tammikuulle 2019 on veronkorotuksesta johtuen voinut muuttaa jokaisen tuotteen hintaa vapaasti.

 Mikäli toimittaja on ilmoittanut kesäkuulle 2019 tilausvalikoimatuotteelle uuden hinnan, joka ei ole ollut mukana 
tarkastustaulukoissa, toimittaja voi lähettää uudestaan tällaisen hinnan / hinnat viimeistään pe 24.5. osoitteeseen 
prices@alko.fi. Sama koskee sellaisia tilausvalikoimatuotteiden hinnanmuutoksia, jotka Alkon käsittelijät ovat ehdon 
johdosta evänneet.

 Alko pyrkii toteuttamaan tarvittavat järjestelmämuutokset hinnoittelujärjestelmään ennen seuraavaa hinnanmuutos-
kierrosta, jotta kaikki tilausvalikoimatuotteet saadaan mukaan hinnantarkastuslistoihin. Aiheesta tiedotetaan tarkemmin 
ennen kesäkuun loppua.

21.5.201913
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Suomen parasta kaupan palvelua, jälleen kerran!
21.5.2019

• Alkon yleisarvosanan kehityksen takana on 
systemaattinen työ. Vuodet 2016-17 olivat 
voimakkainta uudistumisen aikaa, mikä on 
näkynyt asiakkaille palvelun 
epätasalaatuisuutena.

• Kahden viime vuoden aikana asiakaspalvelun 
tavoitteita ja työkaluja on yksinkertaistettu, mitä 
vahvisti strategialupaus maailmanluokan 
palvelusta. Henkilöstön kokemus on 
samanaikaisesti parantunut. Yhdessä 
myymäläverkoston uudistamisen ja sopivasti 
asiakaslähtöisen valikoiman kanssa olemme 
kirkastaneet palvelumielikuvaamme.

• Erityisen ilahduttavaa on erinomainen tulos 
tavanomaisesti kriittisellä PK-seudulla (8,73)

Alko on palvelualan ykkönen 
historiansa parhaalla tuloksella 

8,63 (edell. kierros 8,57)

Kakkoseksi jäänyt Yliopiston 
apteekki paransi, nyt tulos 
8,54 (edell. kierros 8,45).

Kova haastaja on kolmannella 
sijainnilla oleva Musti&Mirri, 

tulos nyt 8,51 (edell. kierros 8,33)

Kaikista mukana olevista yrityksistä ja organisaatioista Alkoa edellä on ainoastaan kirjasto tuloksella 8,77. Päivittäistavarakauppojen 
palvelumielikuvat ovat pysyneet ennallaan, paras on Prisma keskiarvolla 8,19

Kansallisessa asiakaspalvelututkimuksessa asiakkaat arvioivat saamansa palvelun tasoa asiointiinsa perustuen

Alkon yleisarvosanan kehittyminen 2011-19
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VALIKOIMATYYTYVÄISYYS KAIKKIEN AIKOJEN KORKEIMMALLA

21.5.201916

• Nyt myös alkoholittomat 8 tasoon!
• Asiakastyypeittäin tasot korkealla ja lähellä toisiaan – nousua paitsi sosiaalisissa fiilistelijöissä
• Kehitettävää toki löytyy – tavoitteena kohti kiitettävää!
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VASTUULLISUUDELLA MERKITYSTÄ 93 % ALKON ASIAKKAISTA

21.5.2019

• Asiakkaista 61 %:lle vastuullisuus on jo 
merkittävä tekijä.

• Eettisen kaupan merkitys kasvussa, 
Fair trade nousemassa luomun rinnalle

• Ympäristövastuullinen pakkaus tärkeää 
ja merkitys kasvussa. 

17
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“Double Diamond+”
2016-

?

Uusi malli
2020 

OSTOSUUNNITTELUPROSESSIN UUDISTUS: VISIO JA AIKATAULU

• Valikoimatyyppien 
roolien mukaiset 
ostosuunnittelujaksot

• Strategiset ja 
tuoteryhmäjohtamisen 
painopistealueet 
huomioiva

• Kokonaisvalikoima-
näkökulma

• Jatkuva 
asiakastyytyväisyyden ja –
toiveiden seuranta, sekä 
huomiointi

• Ketterät nopean 
reagoinnin lisähaut

VISIO:
Ketterämpi reagointi 
orastaviin ilmiöihin ja 
trendeihin, suunnittelua 
helpottava niin Alkossa 
kuin tavarantoimitta-
jillakin, tuoteryhmien 
ominaispiirteet 
huomioiva ja asiakkaat 
osallistava. 

13.2.2019
Tavaran-
toimittajaWS

28.3.2019
Tavaran-
toimittajaWS

JATKOKEHITYS LOKA 19-
TAMMI 20
Päivitetty
valikoimaan-
otto-ohje

HELMIKUU 20
Ensimmäiset
uuden osto-
suunnittelun 
mukaiset haut

TavarantoimittajaWS 28.3.2019 saldo:
• Uusi malli nähtiin hyvänä kehitysaskeleena ja selkeyttävän 

kokonaisuutta, sekä tavarantoimittajanäkökulmasta mahdollistavan 
riittävän reagointiajan.

• Aikataulutus puhututti: 3 x vuodessa kokonaisaikataulutus herätti 
osaltaan huolta (mm. Suomen ja Euroopan lomat) ja lisäksi riittävän 
logistisen ajan varaaminen erityisesti kaukomaissa.

• Toivotaan lisää asiakastarpeen ja –näkökulman syvyyttä.
 Kokonaisaikataulustus arvioitu huolella ja pyritty varmistamaan riittävät 
toimitusajat näytteille. Pruuvien prosessi: mm. rytmitys, tiedotus työstetään. 
Asiakastarpeita syvennetään trendien julkaisun, asiakastyyppien hyödyntämisellä 
hauissa, sekä monipuolistamalla lisäarvokriteerejä. 
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Alkoholittomat  
Matala-

alkoholiset

Pienet 
pullokoot Vegaanius 

Kevyet 
pullot Luomu 

Eettinen 
kauppa

Valmistus-
aineet ja 

energiasisältö
Jäljitettävyys

Valkoviinit

Raikkaus

Roseeviinit

Kuohuviinit

Gin

Erikoisoluet

Viskit 
Pientuottaja-

tuotteet
Nousevat 
viinimaat

Klassiset 
tyylit

Aidot raaka-
aineet

Fiilistely

Tarinat ja 
lisätieto

Alkuviinit

UUDEN OSTOSUUNNITTELUMALLIN MYÖTÄ SÄÄNNÖLLISTÄ 
TRENDITIETOUTTA

19
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Yhä asiakaslähtöisempiä uutuuksia (1/2)

Uutuuksien peittotasot monipuolistuvat H1 2020 julkaistavasta suunnitelmasta alkaen (vko 22).

• Pääpeittotasot pysyvät nimeltään samoina (6 tasoa, esim. Wide +), myymäläpeittomäärissä tapahtuu 
muutoksia.

• Muutos mahdollistaa kokonaisuudessaan yhä laajemman laajan peiton osuuden tuotehauista (50 %), 
mutta myös monipuolisemmat vaihtoehdot uutuuksien myymäläpeitolle pääpeittotasoittain.

• Tuotepäällikkö päättää edelleen tarkemman kohdennustason tuotteen valikoimaantulon vahvistuessa 
(ostopäätös) pohjautuen asiakastarpeeseen sekä valittuun tuotteeseen.

• Myös menekkiarvionnin työkalustoa kehitetty. Lopputuloksena yhä paremmin asiakastarpeisiin osuvat 
lanseeraukset, minimoitu kannibalisaatio, tarkemmat menekkiarviot.

• Uudistetut peittotasot esitellään tarkemmin seuraavassa ostosuunnitelmassa (PDF).

• Esim.

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		-												-;
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Yhä asiakaslähtöisempiä uutuuksia (2/2)

’Asiakastoive’ hyllypuhuja tullut käyttöön myymälöissä 1.4.2019 alkaen.

Asiakastoiveiden huomioimisen ja esilletuonnin on nähty olevan yhä tärkeämpää asiakaslähtöisen 
valinnaisen myymälävalikoiman kehittämisessä ja asiakastyytyväisyydelle. Hyllypuhujaa käytetään merkkinä 
asiakastoiveen toteutumisesta.

Asiakastoiveet huomioidaan myymälävalikoiman kehittämisessä tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

• Myymälähenkilökunta ottaa vastaan palautteita myymälässä.

• Valikoimamestari harkitsee tuotteen lisäarvon olemassa olevaan myymälävalikoimaan.

• Tarkkaa rajaa määrälle ei ole, vaan olennaista on, että tuote on järkevä ja luonteva lisäys myymälän 
valikoimaan kokonaisuuden kannalta.

• Asiakastoiveet dokumentoidaan myymälässä ja ne toimivat yhtenä myymälän valinnaisten tuotteiden 
valintaa tukevana informaatiokanavana.
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Uusi tuotekortti ja -muutoskäytäntö

Aikataulu: Tavoitteena käyttöönotto syyskuussa 2019, uudet merkinnät toivotaan 
täytettävän tuotteille vuoden loppuun mennessä.
Keskeiset muutokset:
• Tuotetietojen ylläpito siirtyy vahvemmin tavarantoimittajan/agentin tehtäväksi.
• Uudet tarkastettavat/ylläpidettävät tiedot: 

• Allergeenit
• Tieto parasta ennen –päiväyksestä
• Tuotteen sakkaisuus

• Jatkossa myös luomutodistusta pidetään yllä tuotekortilla.
• Tuotteiden analyysiarvoja voidaan päivittää tavarantoimittajan toimesta ja 

tilausvalikoiman tuotteille voidaan päivittää luonnehdintoja.
• Tuotemuutosnäytteistä luovutaan (pl. kuvausnäytteet).
• Tuotemuutosten voimaantuloa voi muuttaa voimaantulopäivämäärään asti.
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Ajankohtaista pakkausmerkinnöistä ja 
tarjousnäytteistä
• Muistutus: Pakkausmerkintälainsäädäntö edellyttää pakollisten pakkaus-

merkintöjen löytyvän lahjapakkauksista. Merkintöjen oikeellisuutta seurataan 
valikoimassa olevien tuotteiden laadunvalvontaohjelman mukaisissa tarkastuksissa. 

• Lahjapakkausten tarkastuksissa huomiota kiinnitetään alkoholipitoisuus-, 
tilavuus- sekä allergeenimerkintöihin.

• Haussa vaaditut kriteerit (esim. vuosikerta, alkuperäalue jne.) tulee olla 
todennettavissa tarjousnäytteistä. 

• Täsmennys: Mikäli hakuun toimitetaan erillinen ulkoasunäyte, tulee kaikki 
vaaditut hakukriteerit olla todettavissa ulkoasunäytteestä. Makunäytteiksi 
toimitetuissa “laboratoriopulloissa” olevat merkinnät eivät riitä 
hakukriteerien täyttymisen osoittamiseen heinäkuu 2019 hauista eteenpäin.

• Virhe tarjousnäytteiden käsittelyssä:
• Hakuun KB190201 toimitettiin näyte postipaketilla 27.2. näytteiden 

toimitusosoitteeseen Vantaalle. Näyte kuitenkin eksyi Postin Voutilan
toimipisteen sisällä ja tuli vastaanotetuksi Alkolla vasta 5.3.2019. Tämän 
johdosta tuote myöhästyi arviointitilanteesta. Virhe korjattiin ottamalla 
myöhästynyt tuote erilliseen arviointiin  haun ostopäätös ei muuttunut.
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Ajankohtaista tiedotettavaa

Suoratoimittavilla panimoilla on todettu virheellisiä laskuja Alkolle. Automaattinen 
laskuntarkastus ei ole näissä toiminut. Jälkikäteen todetut virheet ovat korjauksessa. Myös 
muilta toimittavilta varastoilta on ajoittain virheellisiä laskuja, mutta ne pystytään liputtamaan 
heti automaattisessa tarkastuksessa.

Roseeviinien, alkoholittomien sekä siidereiden palveluaste on heikentynyt viimeisen kuukauden 
aikana. Oluiden palveluaste on ollut heikko jo pidemmän aikaa. Tavarantoimittajia pyydetään 
aktiivisesti:

• Varmistamaan sesongin tuotteiden saatavuus

• Ilmoittamaan elinkaaren muutoksista Alkolle (poistuvat tuotteet)
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Ajankohtaista tiedotettavaa

Makupankkiin vietäviä markkinointitietoja hyödynnetään myös Alkon järjestämissä 
lehdistöpruuveissa. Tavarantoimittajia kannustetaan pitämään yllä ja syöttämään tuotteille hyvät 
USP kuvaukset.

Alko jatkaa tavarantoimittajien tuote-esittelymessujen pilotointia vuoden 2019 syksyn aikana 
(Oulu, Tampere, Pk-Seutu). Tarkat päivämäärät sekä tarkennukset ja muutokset ohjeistukseen 
julkaistaan seuraavien viikkojen aikana. Palaute ensimmäisistä messuista oli pääasiallisesti 
positiivista sekä Alkolaisten että toimittajien puolelta. Käytännön parannustoiveisiin pyritään 
vastaamaan syksyllä.
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ACL (alkoholintarkastuslaboratorio) uutisia

• Helmikuun tavarantoimittajatilaisuudessa 
esitellyn LIMS asiakasportaalin käyttöönotto 
on siirtynyt. Tavoiteaikataulu käyttöönotolle 
on vielä ennen kesälomia, asiasta tiedotetaan 
tarkemmin lähiviikkojen aikana.

• ACL on muuttamassa Salmisaaresta 
pääkonttorin yhteyteen Arkadiankadulle syys-
lokakuun aikana.

• Muutto tulee aiheuttamaan lyhyen 
katkoksen analyysituotannossa 
muuttohetkellä.
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Ympäristövastuullinen pakkaus

• Pakkaustavan valinnalla on suuri vaikutus juoman ympäristövaikutuksiin. 
Pakkausmateriaalin määrän vähentämisen lisäksi kierrätetyn ja/tai vastuullisesti tuotetun 
biopohjaisen materiaalin käyttö vähentää merkittävästi pakkauksen ympäristövaikutuksia. 

• Tavarantoimittaja voi ilmoittaa Kumppaniverkossa ympäristövastuulliset pakkaukset 
seuraavin kriteerein:

Lasipullot: 
• enintään 420 g painavat 0,75 L viinipullot ja muut lasipullot
• enintään 835 g painavat 0,75 L kuohuviinipullot

Kaikki pakkausmateriaalit:
• pakkaukselle myönnetty ympäristösertifiointi, esimerkiksi Joutsenmerkki tai FSC. 

Sertifiointi tulee olla merkittynä tuotepakkaukseen. 

• Alkon asiakkaille muutoksesta kerrotaan sivulla https://www.alko.fi/vastuullisesti/vihrea-
valinta
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KUTSU - Sustainable Rum Seminar 
The Nordic Alcohol Monopolies invite You to Sustainable Rum Seminar in Helsinki on 4 September 2019
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VÄLIVESI - kevyesti hiilihapotettu pullovesi

Välivedellä Alko haluaa muistuttaa 
suomalaisia vedenjuonnin tärkeydestä. 
Myös silloin, kun käytetään alkoholia.
”Ota vettä väliin.”

www.alko.fi/valivesi

Pullottaja Pramia Oy
Vedenottopaikka Kangasahde, Kurikka
VMH 1,49 €
Muuta Myyntituotoilla tuetaan Pidä 

Saaristo Siistinä ry:tä
Näkyvyys Alkon omat kanavat, 

printtimedia, ulkomainonta 
ja pr-tapahtumat. 
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SISÄLTÖ:

9.30-10.30 YLEISET KUULUMISET
• Myynnit
• Muutokset valikoimaanotto-ohjeeseen
• Ajankohtaiset uutiset

10.30-12.00 TYÖPAJAT

13.00-16.00 AMFORI TRAINING SESSION
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Työpajat

Työpaja 1: Tallinn
5,5%:n ja sitä miedompien alkoholijuomien ostoehtojen
eriyttäminen 

Työpaja 2: Finland-Åland (päätila)

Alkon verkkokauppa ja toimittavan varaston saatavuustieto 
asiakaslupauksessa 

Työpaja 3: Iceland
Sustainability Evaluation toimintamalli
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