PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE O KOŽENÚ ĽADVINKIU IQOS by Sara
Battaglia
Od 12. do 25. 7. 2021 majú členovia programu IQOS CLUB, ktorí v danom období boli v statusoch
GOLD alebo PLATINUM, možnosť zapojiť sa do súťaže o príslušenstvo z limitovanej edície – o koženú
ľadvinku IQOS by Sara Battaglia.
Súťaž je určená len pre registrovaných členov IQOS CLUB, ktorí v priebehu súťaže, t. j. do 25. 7. 2021,
dosiahli status GOLD či PLATINUM.
Do súťaže o cenu sa zapojí ten GOLD či PLATINUM člen, ktorý správne zodpovie všetky otázky
v súťažnom kvíze. Kvíz bude dostupný od 12. 7. do 25. 7. 2021 a na jeho úspešné absolvovanie bude
mať účastník jeden pokus.
Z úspešných účastníkov kvízu bude 27. 7. formou žrebovania vybraných 20 výhercov koženej
ľadvinky IQOS by Sara Battaglia.
Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní prostredníctvom agentúry Tvison digital, s. r. o., a to
najneskôr do piatich pracovných dní od žrebovania podľa údajov vyplnených v ich profile. V prípade,
ak sa výhercu nepodarí kontaktovať (3 neúspešné pokusy), výhra automaticky prepadá.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Philip Morris SR a tretích strán, ktorí sa podieľajú na
organizácii tejto súťaže alebo Philip Morris SR poskytujú služby súvisiace s distribúciou výrobku IQOS
na slovenskom trhu.
Prevádzkovateľom je spoločnosť Philip Morris SR, a. s., IČO: 31 344259 so sídlom Galvaniho 15/A, 821
04 Bratislava, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B
627 (ďalej „prevádzkovateľ“).

V prípade, ak registrovaný užívateľ nie je členom programu IQOS CLUB alebo členstvo v priebehu
akcie stratí, nemôže sa zúčastniť súťaže.
Spracovanie osobných údajov je uskutočňované prevádzkovateľom, osobné údaje však môže nad
rámec pravidiel programu IQOS CLUB spracovávať aj ďalší spracovateľ (na doručovanie výher):
Tvision digital, s. r. o.
Vlkova 2725/34a, Praha 3-Žižkov S
spisová značka C 281353, vedená pri Mestskom súde v Prahe, IČO: 063 887 10
Na skutočnosti neupravené v týchto pravidlách sa vzťahujú Pravidlá a podmienky IQOS CLUB.
Výhru nie je možné súdne ani inak vymáhať, o prípadných námietkach súťažiacich rozhoduje s
konečnou platnosťou usporiadateľ.
V Bratislave dňa
12. 7. 2021

