LONDA spol. s r.o.
Provozovatel rozhlasové stanice Rádio Impuls
Dodatek I. k Pravidlům hry „Haló, tady Impulsovi – Milionová rána“
1. Tento dodatek stanoví Hlavní výhru pro herní dny v období od 5. 6. 2020 do 26. 6. 2020.
2. V herních dnech 5. 6. a následně dokud nedojde k získání Hlavní výhry 12. 6., 19. 6., 22. – 25. 6. 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, že v živém vysílání Rádia Impuls správně a ve stanoveném časovém limitu odpoví
na otázku podle čl. III. odst. 5 pravidel, kterou mu moderátor položí v rámci hovoru podle čl. III. odst. 4
pravidel. Pokud však vybraný účastník neodpoví správně, ztrácí jak hlavní výhru, tak základní výhru, tedy
neobdrží žádnou výhru.
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 26. 6. 2020, tak
pro následující herní dny dle tohoto odstavce 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. Pokud nikdo nevyhraje Hlavní výhru ve dnech stanovených výše, hraje se o Hlavní výhru v pátek 26. 6.
2020 dle pravidel hry. Hlavní výhru získá ten, kdo splní podmínky ohlášení podle čl. III. odst. 4 pravidel
hry tj. především zahlásí heslo „Haló, tady Impulsovi“ a správně odpoví na bonusovou otázku ve smyslu
čl. III. odst. 5.
Organizátor bude u Hlavní výhry dle tohoto bodu dodatku podle své volby v případě, kdy první vybraný
účastník nezíská výhru, kontaktovat další vybrané účastníky podle jejich pořadí, dokud někdo nevyhraje,
tj. správně zahlásí heslo „Haló, tady Impulsovi“ a správně odpoví na bonusovou otázku v časovém limitu.
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 25. 2. 2020
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