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LONDA spol. s r.o. 
Provozovatel rozhlasové stanice Rádio Impuls 
 
  
Dodatek I. k Pravidlům hry „Haló, tady Impulsovi – kilo zlata“ 

I. Předmět dodatku 
1. Tento dodatek stanovuje mimořádnou a hlavní výhru. 

II. Mimořádná výhra 
1. O mimořádnou výhru se bude hrát v tyto herní dny:  

 8.4.2022 
 14.4.2022 
 22.4.2022 
 29.4.2022 

 6.5.2022 
 13.5.2022 
 20.5.2022 
 27.5.2022 

 3.6.2022 
 10.6.2022 
 17.6.2022 

 
2. V herních dnech dle bodu 1 se hraje o: zlaté mince v celkové hodnotě 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc 

korun českých). Výhra může mít jednu z níže uvedených forem: 
a. Zlaté mince 1/25 oz Orel 2022 stand ve fyzické podobě.  

b. Umožnění výherci uzavřít se společností Česká mincovna, a.s. smlouvu o tzv. Zlatém spoření 
(výherci bude založen účet Zlatého spoření na e-shopu České mincovny, kam mu budou 
nahrány výše uvedené zlaté mince v dané hodnotě).  

3. V herních dnech dle bodu 1 tohoto dodatku se hraje o odměnu podle čl. IV. odst. 1 a 2 a o mimořádnou 
odměnu zároveň.  

III. Hlavní výhra 
1. V herní den 24.6.2022 se nehraje o odměnu ve smyslu čl. IV. odst. 1 a 2 Pravidel. Místo této odměny je 

vyhlášena hlavní výhra. Hlavní výhra je: 1x investiční zlatá mince o váze 1 kg. 

2. Organizátor může u hlavní výhry podle své volby v případě, kdy první vybraný účastník nezíská výhru, 
kontaktovat další vybrané účastníky podle jejich pořadí či provést nové losování.  

IV. Společná ustanovení 

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

2. Mimořádná a hlavní výhra se v případě, kdy nebude vyhrána, nepřesouvá do dalších dní a propadá, 
neurčí-li organizátor jinak.  

3. Poskytovatelem odměn je společnost LONDA spol. s r.o., IČ 49241931, se sídlem Na příkopě 859/22, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 20283.  

4. Jackpot z herních dnů dle bodu 1. ve smyslu čl. IV. odst. 1 a 2 Pravidel, se přesouvá na následující herní 
den.  
 

 
V Praze, dne 4. 3. 2022 
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