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

Dodatek I. k Pravidlům hry „Haló, tady Impulsovi – Nová chalupa za 1,5 milionu Kč“

1. Tento dodatek stanoví mimořádnou výhru pro herní den 30.6.2023.

2. V herních dnech dle bodu 1 se nehraje o odměnu ve smyslu čl. IV. odst. 1 a 2 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: 

Poukázka  na  výstavbu  chaty/chalupy  dle  výběru  od  společnosti  Ekodeck  s.r.o.  v celkové
hodnotě 1.500.000,- Kč včetně DPH (dále jen „Mimořádná výhra“). 

Výběr bude z     těchto chat/chalup:  
 Chata Space
 Chata Weekend mini
 Chata Family

 Chata Smile
 Chata Simply

Výherce má možnost si vybrat i jiný produkt z nabídky Ekodecku nad rámec výherní částky, tj. 1,5
milionu Kč s tím, že si doplatí finanční rozdíl. 

Bližší informace o jednotlivých chatách/chalupách jsou uvedeny v katalogu, který je zveřejněn na
www.impuls.cz.

4. Náležitosti k poskytnutí Mimořádné výhry, tedy výstavbě chaty/chalupy:

1. Doporučená  velikost  pozemku  od  600  m2 a  více  (tento  pozemek  musí  splňovat  podmínky  pro
realizaci rekreačního objektu).

2. Pozemek musí být ve vlastnictví výherce a musí být na území České republiky.
3. Pozemek musí mít přípojky inženýrských sítí a to nejpozději ke dni začátku realizace díla.
4. Pro  výše  uvedenou  cenu  musí  mít  pozemek  rovinatý  povrch  (v  případě  rozdílu  bude  výherci

doúčtován finanční rozdíl).
5. Pravomocné stavební povolení k výstavbě.
Veškeré tyto náležitosti si výherce zajistí sám.

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

6. Do 30 dnů od výherního dne (30.6.2023)  se Ekodeck spojí  s výhercem za účelem dohody předání
Mimořádné výhry. Výherce má na zajištění veškerých potřebných náležitostí (viz výše), které jsou nutné
pro stavbu chaty/chalupy, lhůtu 6 měsíců. Ekodeck zavazuje k provedení stavby chaty/chalupy do 12
kalendářních měsíců od doložení náležitostí uvedených v bodě 4 výhercem.

7. Organizátor může u Mimořádné výhry dle tohoto dodatku podle své volby v případě, kdy první vybraný
účastník výhru nezíská, kontaktovat další vybrané účastníky podle jejich pořadí či provést nové losování.
Mimořádná výhra se v případě, kdy nebude vyhrána, nepřesouvá do dalších dní a propadá, neurčí-li
organizátor jinak. 

8. Poskytovatelem  Mimořádné  výhry  je  společnost  Ekodeck  s.r.o.,  IČ:  06801773,  se  sídlem  Lidická
700/19, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 104381.
Odpovědnost za řádné a včasné předání Mimořádné výhry nese její poskytovatel, včetně odpovědnosti
za případné vady. Mimořádná výhra bude poskytovatelem výherci  předána do 1 roku od vylosování
s tím,  že  výherce  bude  mít  zajištěn  pozemek  a  veškeré  právní  a  technické  náležitosti,  které  jsou
potřebné pro samotnou stavbu. Mimořádná výhra podléhá dle § 36 odst. 2 písm. i) zákona 586/1992 Sb.,
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zákona o daních z příjmů, 15% srážkové dani. Poskytoval je povinen srazit a odvést daň správci daně, a
to při poukázání odměny výherci.

9. 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 
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