PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE O KOŽENOU LEDVINKU IQOS by Sara
Battaglia
Od 12. 7. do 25. 7. 2021 se mohou členové programu IQOS CLUB, kteří v daném období budou mít
status GOLD anebo PLATINUM, zapojit do soutěže o příslušenství z limitované edice – koženou ledvinku
IQOS by Sara Battaglia.
Soutěž je určena pouze pro registrované členy IQOS CLUB, kteří v průběhu soutěže, tj. do 25. 7. 2021,
dosáhli statusu GOLD či PLATINUM.
Do soutěže o cenu se zapojí ten GOLD či PLATINUM člen, který správně zodpoví všechny otázky
v soutěžním kvízu. Kvíz bude dostupný od 12. 7. do 25. 7. 2021 a na jeho úspěšné absolvování bude
mít účastník jeden pokus.
Z úspěšných účastníků kvízu bude 27. 7. 2021 formou slosování vybráno 25 výherců kožené ledvinky
IQOS by Sara Battaglia.
Výherci budou telefonicky kontaktováni prostřednictvím agentury Tvision digital s. r. o., a to nejpozději
do 5 pracovních dnů od slosování dle údajů vyplněných v jejich profilu. V případě, že se výherce
nepodaří kontaktovat (3 neúspěšné pokusy), výhra automaticky propadá.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Philip Morris ČR a třetích stran, kteří se podílejí na
organizaci této soutěže anebo Philip Morris ČR poskytují služby související s distribucí výrobku IQOS na
českém trhu.
Provozovatelem je společnost Philip Morris ČR a. s., IČO: 14803534, se sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná
Hora, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627, (dále „provozovatel“).
V případě, že registrovaný uživatel není členem programu IQOS CLUB nebo členství v průběhu akce
pozbyde, nemůže se soutěže zúčastnit.
Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem, osobní údaje však může nad rámec pravidel
programu IQOS CLUB zpracovávat i další zpracovatel (pro doručování výher):
Tvision digital s. r. o.,
Vlkova 2725/34a, Praha 3 – Žižkov,
spisová značka C 281353, vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 06388710.
Na skutečnosti neupravené v těchto pravidlech se vztahují pravidla a podmínky IQOS CLUB.
Výhru nelze soudně ani jinak vymáhat, o případných námitkách soutěžících rozhoduje s konečnou
platností provozovatel.
V Praze dne 12. 7. 2021

