
 

 
    
 

 

 

 

 

Третото извлекување на наградната игра “Пионир те води на зимување” се одржа на 20.12.2018 

во 12 часот, во присуство на трочлена комисија и нотар, при што учествуваа сите СМС пораки 

пратени, согласно условите за учество во наградна игра во Член 7, испратени во период од 

20.11.2018 во 00:00:01 до 19.12.2018 во 23:59:59  и по случаен избор со помош на компјутерска 

програма (софтвер за извлекување), беа доделени следните награди: 

 

 3 x Зимување за двајца на Златибор – Р. Србија во хотел Торник 

 1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Слобода, Шабац – Р. Србија 

 1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Извор, Аранѓеловац – Р. Србија 

 1 x Алфа плам печка за етажно греење “COMMO” 

 1 x Алфа плам печка на пелети “LUCA 

 4 x Алфа плам електричен шпорет 

 10 x Алфа плам решо 

 20 x Пионир слатки пакети 

 

За награда “3 x Зимувања за двајца на Златибор – Р. Србија во хотел Торник”, се избрани добитници 

со телефонски број: 

389768704** (Добитен код: #0115 15:24:34) 

389758885** (Добитен код: #0047 08:37:48) 

389758885** (Добитен код: #0123 20:14:00) 
 

За награда “1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Слобода, Шабац – Р. Србија”, е избран 

добитник со телефонски број: 389719633** (Добитен код: #0174 22:08:42 ) 

 

За награда “1 x Дочек на Нова година за двајца во хотел Извор, Аранѓеловац – Р. Србија”, е избран 

добитник со телефонски број: 389765171** (Добитен код: #0225 13:45:44) 

 

За награда “1 x Алфа плам печка за етажно греење “COMMO”, е избран добитник со телефонски број: 

389703252** (Добитен код: #0690 19:50:00) 

 

За награда “1 x Алфа плам печка на пелети “LUCA”, е избран добитник со телефонски број:  

389784641** (Добитен код: #0032 12:23:52) 

 

За наградите “4 x Алфа плам електричен шпорет”, се избрани добитници со телефонски број: 

389703758** (Добитен код: #0112 14:52:14) 

389753092** (Добитен код: #0270 19:58:46) 

389727029** (Добитен код: #0200 11:50:38) 

389752742** (Добитен код: #0081 09:43:30) 
 

За наградите “10 x Алфа плам решо”, се избрани добитници со телефонски број: 

389712363** (Добитен код: #0349 17:24:14) 

389783356** (Добитен код: #0082 12:03:00) 

389704793** (Добитен код: #0170 15:41:20) 

389715020** (Добитен код: #0305 18:18:00) 



 

 
    
 

389703229** (Добитен код: #0821 17:59:00) 

3897830379** (Добитен код: #0277 18:54:00) 

389757077** (Добитен код: #0146 09:21:20) 

389716156** (Добитен код: #0559 18:51:48) 

389784162** (Добитен код: #0212 18:14:00) 

389714559** (Добитен код: #0171 18:22:00) 

  

За наградите “20 x Пионир слатки пакети”, се избрани добитници со телефонски број: 

389783125** (Добитен код:#0245 18:57:14) 

389718799** (Добитен код:#0048 10:09:36) 

389706158** (Добитен код:#0180 14:14:00) 

389704454** (Добитен код:#0344 18:56:26) 

389757154** (Добитен код:#0168 17:09:20) 

389722488** (Добитен код:#0259 15:16:00) 

389705364** (Добитен код:#0022 10:46:00) 

389756122** (Добитен код:#0257 13:01:00) 

389786531** (Добитен код:#0050 13:16:00) 

389713982** (Добитен код:#0163 19:20:42) 

389756191** (Добитен код:#0031 20:07:00) 

389703075** (Добитен код:#0122 16:12:08) 

389763590** (Добитен код:#0247 11:36:54)  
389765830** (Добитен код:#0025 13:32:00)  
389784719** (Добитен код:#0063 10:14:44) 

389784175** (Добитен код:#0028 12:52:00)  
389712446** (Добитен код:#0131 09:44:14) 

389753308** (Добитен код:#0078 17:42:00)  
389705260** (Добитен код:#0395 20:05:54)  
389703075** (Добитен код:#0069 16:30:46)  
 

Добитниците се известени на добитниот телефонски број преку СМС порака. Истите треба да 

дојдат со валидна фискална сметка којашто го исполнува условот за учество согласно Член 6. во 

рок од 72 часа од добивањето на пораката во Дирецт Медиа ДООЕЛ, (приредувач на наградната 

игра) на адреса ул. Орце Николов бр. 68 / 3, Скопје во работно време од  10:00-16:00 часот. 

Доколку добитниците не се јават во предвидениот рок, соодветната награда ќе се додели на 

резервниот добитник. 

Доколку добитникот нема валидна фискална сметка (копија на фискална сметка од маркет се 

смета за невалидна) или при приложување на фискалната сметка се утврди дека извлечениот 

добитник не ги исполнил условите за учество согласно правилата наведени во Член 6. наградата 

ќе се додели на резервниот добитник. 


