
LONDA spol. s r.o.
Provozovatel rozhlasové stanice Rádio Impuls

Dodatek V. k Pravidlům hry „Haló, tady Impulsovi – kilo zlata“

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek stanovuje mimořádné výhry.

II. Mimořádné výhry

1. O mimořádné výhry se bude hrát v období 26. – 30.9.2022. 

2. Mimořádnou výhrou je: 

a. PONDĚLÍ 26.9.2022  - X – scooters XS03 APP Li v hodnotě 7430 Kč bez DPH/ 8990 Kč vč.
DPH X-scooters XS03 APP Li

b. ÚTERÝ 27.9.2022 – X – scooters XS01 36V Li – 500W v hodnotě 11 562 Kč bez DPH/ 13 990
Kč vč. DPH X-scooters XS01 36V Li - 500W

c. ČTVRTEK 29.9.2022 – X – scooters XT01 36V Li v hodnotě 12 388 Kč bez DPH/ 14 990 Kč
s DPH X-scooters XT01 36V Li

d. PÁTEK 30.9.2022 – X – scooters XS01 36V Li – 500W – Model 2022 v hodnotě 12 388 Kč bez
DPH/ 14 990 Kč vč. DPH X-scooters XS01 36V Li - 500W - Model 2022

3. V herní dny dle bodu 1 tohoto dodatku se hraje o odměnu podle čl. IV. odst. 1 a 2 Pravidel a o
mimořádnou výhru dle bodu 2 zároveň. 

4. Mimořádnou výhru získá účastník Hry, který splní podmínky ohlášení podle čl. III. odst. 4 věty prvé
Pravidel.  Na  mimořádnou  výhru  se  v žádném případě  nevztahuje  ustanovení  o  jejím zvyšování  na
trojnásobek.

5. Organizátor  může  u mimořádné  výhry  dle  tohoto  dodatku  podle  své  volby  v případě,  kdy  první
vybraný účastník nezíská výhru, kontaktovat další vybrané účastníky podle jejich pořadí či provést nové
losování. Další případní účastnici Hry již o odměnu podle čl. IV. odst. 1 a 2 Pravidel nehrají. Mimořádná
výhra se v případě, kdy nebude vyhrána, nepřesouvá do dalších dní a propadá, neurčí-li  organizátor
jinak.

6. Výherce Mimořádné výhry není oprávněn výhru přenechat jiné osobě. Výherce se může Mimořádné
výhry vzdát během výherního rozhovoru v živém vysílání.

7. Poskytovatelem mimořádné výhry  je:  X –  scooters  s.  r.  o.,  se  sídlem Šumperská  222,  788  13
Rapotín, IČ: 08620750, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80171.
Mimořádná výhra podléhá dle § 36 odst. 2 písm. i) zákona 586/1992 Sb., zákona o daních z  příjmů, 15%
srážkové dani.  Poskytoval  je  povinen srazit  a  odvést  daň správci  daně,  a  to  při  poukázán odměny
výherci.

V Praze, dne 13. 9. 2022
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https://www.x-scooters.cz/cs/elektro-kolobezky/1043-x-scooters-xs01-36v-li-500w-model-2022.html
https://www.x-scooters.cz/cs/elektro-kolobezky/586-x-scooters-xt01-36v-li.html
https://www.x-scooters.cz/cs/elektro-kolobezky/426-x-scooters-xs01-36v-li-500w.html
https://www.x-scooters.cz/cs/elektro-kolobezky/14-x-scooters-xs03-app-li.html

