PRAVIDLÁ A PODMIENKY IQOS ACADEMY
IQOS Academy je vzdelávacia platforma, ktorá je súčasťou programu IQOS CLUB určeného pre
dospelých registrovaných užívateľov IQOS. Prevádzkovateľom je spoločnosť Philip Morris Slovakia,
s.r.o., 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 („Prevádzkovateľ“). V prípade, ak registrovaný
užívateľ nie je členom programu IQOS CLUB alebo členstvo v priebehu akcie stratí, nemôže sa na
IQOS Academy zúčastniť.
Interaktívna časť IQOS Academy, t. j. možnosť zbierať body a zapojiť sa do žrebovania o ceny, bude
prebiehať od 15. 4. 2021 do 3. 6. 2021.
V období od 15. 4. do 13. 5. budú na týždennej báze sprístupnené jednotlivé vzdelávacie moduly,
ktoré niektoré budú bodované podľa štandardných podmienok IQOS CLUB, s výnimkou modulu č. 5.
Jednotlivé moduly budú prístupné aj spätne, a to bez limitácie počtu prístupov, prípadné bodové
ohodnotenie je však vždy možné získať len raz.
Od 20. 5. počas jedného týždňa (t. j. do 27. 5. 2021) bude sprístupnený záverečný test, ktorý bude
prebiehať formou kvízu. Za jeho úspešné absolvovanie (80 a viac percent správnych odpovedí) získa
registrovaný člen 100 bodov do peňaženky a zároveň bude automaticky zaradený do žrebovania o
prémiové ceny. V prípade neúspechu má registrovaný člen klubu možnosť kvíz jedenkrát opakovať (t.
j. celkom bude mať k dispozícii dva pokusy na úspešné zvládnutie).
Súčasťou žrebovania, ktoré sa uskutoční dňa 3. 6. 2021, sú nasledujúce ceny:
• 100x Alza voucher v hodnote 50 €
• 5x LG televízor 49“
• 3x iPhone 12, 256 GB

Výhercovia budú uverejnení vo formáte krstné meno, začiatočné písmeno priezviska a príslušná
výhra na stránkach IQOS CLUB, v sekcii IQOS Academy. Kontaktovaní budú do 7 pracovných dní od
uverejnenia.
Alza voucher v hodnote 50 € bude distribuovaný výhercom elektronicky formou e-mailu, podľa
údajov vyplnených v ich profile. Voucher je platný do 31. 12. 2021, pravidlá a podmienky využitia

voucherov sú dostupné na internetových stránkach www.alza.sk. Voucher je neprenosný na inú
osobu.
Výhercovia LG televízora a iPhonu budú o výhre upozornení telefonicky a prostredníctvom e-mailu,
podľa údajov vyplnených v ich profile. V prípade následnej nemožnosti výhercu kontaktovať (3
neúspešné pokusy) zo strany Prevádzkovateľa, výhra automatický prepadá.
Výhry (t. j. LG televízor 49“ a iPhone 12, 256 GB) budú distribuované fyzicky prostredníctvom
spoločnosti Tvision digital, s. r. o., so sídlom Vlkova 2725/34a, 130 00 Praha 3, zapísanej pri
Mestskom súde v Prahe (spisová značka C 281353), IČ: 06388710.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Philip Morris Slovakia a tretích strán, ktorí sa podieľajú na
organizácii tejto súťaže alebo Philip Morris Slovakia poskytujú služby súvisiace s distribúciou výrobku
IQOS na slovenskom trhu.
Spracovanie osobných údajov je uskutočnené Prevádzkovateľom, osobné údaje však môže nad rámec
pravidiel programu IQOS CLUB spracovávať aj ďalší spracovateľ (na doručovanie výhier):
Tvision digital, s.r.o.
Praha 3-Žižkov, Vlkova 2725/34a
Spisová značka C 281353, spoločnosť vedená pri Mestskom súde v Prahe
IČ: 06388710
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pravidlá a podmienky IQOS Academy kedykoľvek zmeniť, rovnako
ako IQOS ACADEMY alebo jej jednotlivé časti zmeniť či zrušiť bez náhrady. Zmena je platná odo dňa
jej uverejnenia na www.sk.club.iqos.com.
Výhru nie je možné súdne alebo inak vymáhať, o prípadných námietkach súťažiacich rozhoduje s
konečnou platnosťou Prevádzkovateľ.
V Bratislave dňa
05. 05. 2021

