
 

1 
 

 
 
 
LONDA spol. s r.o. 
Provozovatel rozhlasové stanice Rádio Impuls 
 
  
Dodatek I. k Pravidlům hry „Haló, tady Impulsovi – Milionový kód“ 
 
1. Tento dodatek stanoví Hlavní výhru pro herní dny v období od 4. 12. 2020 do 23. 12. 2020.   
 
2. V herních dnech 4. 12. a následně dokud nedojde k získání Hlavní výhry 11. 12. a 18. 12. 2020 se 

nehraje o odměnu ve smyslu čl. IV. odst. 1 a 2 Pravidel. Místo této odměny má vybraný účastník hry, 
který splnil podmínky ohlášení podle čl. III. odst. 4 věty prvé Pravidel, možnost vyhrát Hlavní výhru, 
kterou získá v případě, jestliže v živém vysílání Rádia Impuls správně a ve stanoveném časovém limitu 
(10 vteřin) prokáže znalost Impulsovic kódu (viz čl. III. odst. 6. Pravidel). Pokud však vybraný účastník 
neodpoví správně, ztrácí jak Hlavní výhru, tak základní výhru, tedy neobdrží žádnou výhru. Pokud 
vybraný účastník možnost vyhrát Hlavní výhru nevyužije, náleží mu základní výhra dle čl. IV. odst. 1. 
Pravidel. 

 
V případě, že nikdo nevyhraje Hlavní výhru ve dnech stanovených výše, hraje se o Hlavní výhru ve 
dnech 21. – 23. 12. 2020 vždy v rámci ranního programu Rádia Impuls do 9 hod. U prvního vybraného 
účastníka v těchto jednotlivých dnech probíhá hra dle stejného principu jako výše. Pokud ani první 
vybraný účastník Hlavní výhru nevyhraje, organizátor bude kontaktovat další vybrané účastníky podle 
jejich pořadí či provede nové losování, a to dokud nějaký účastník Hlavní výhru nevyhraje. Pro získání 
Hlavní výhry musí další vybraný účastník splnit podmínky podle čl. III. odst. 4 Pravidel tj. ohlásí se 
způsobem „Haló, tady Impulsovi“ a prokáže znalost Impulsovic kódu. Dalším vybraným účastníkům 
v žádném případě nenáleží odměna ve smyslu čl. IV. odst. 1 a 2 Pravidel. 
 
Hlavní výhru lze vyhrát v uvedených herních dnech pouze 1x nikoli každý z těchto herních dnů. 
V případě, že Hlavní výhru získá vybraný účastník hry v některém z herních dnů před 23. 12. 2020, tak 
pro následující herní dny dle tohoto bodu se hraje standardně o odměnu ve smyslu čl. IV. odst. 1 a 2 
pravidel. 

 
Hlavní výhrou je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).  

 
3. Poskytovatelem Hlavní výhry je společnost LONDA spol. s.r.o., IČ 49241931, se sídlem Praha 1 - Nové 

Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 20283. 

 
4. Hlavní výhra se v případě, kdy nebude vyhrána, nepřesouvá do dalších dní a propadá, neurčí-li 

organizátor jinak.  
 

5. 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 24. 9. 2020 


