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

Dodatek I. k Pravidlům hry „Haló, tady Impulsovi – Auta pro radost“

1. Tento dodatek stanoví mimořádnou výhru pro herní dny 4., 11., 18. a 25.6.2021.

2. V herních dnech dle bodu 1 se nehraje o odměnu ve smyslu čl. IV. odst. 1, 2 a 3 Pravidel.
Místo této odměny vybraný účastník Hry, který splnil podmínky ohlášení podle čl. III. odst. 4
věty prvé Pravidel, získává mimořádnou výhru. 

3. Mimořádnou výhrou je: 

Osobní automobil značky Škoda Fabia 1.0 TSI, s automatickou klimatizací, s výbavou
Style nebo vyšší, každý v hodnotě 300.000 Kč bez DPH.

Součástí mimořádné odměny je povinné ručení sjednané na dobu 1 týdne počínaje dnem
převzetí vozidla, přičemž havarijní pojištění není součástí mimořádné odměny, stejně tak
PHM bude pouze v dojezdovém množství.

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

5. Poskytovatelem  mimořádné  výhry  je  společnost  AURES  Holdings  a.s.,  IČ:  01759299,  Dopraváků
874/15, 184 00 Praha,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 19139.

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

7. 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 28. 4. 2021
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