PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE O IQOS PRÍSLUŠENSTVO
Od 1. do 4. 6. 2021 majú členovia programu IQOS CLUB možnosť zapojiť sa do súťaže o set príslušenstva
z novej edície. Set je tvorený vrchným a bočným krytom a silikónovým obalom na IQOS 3 DUO. Farebná
kombinácia záleží na preferencii výhercu, musí však byť z novej edície.
Súťaž je určená iba pre registrovaných členov IQOS CLUB, ktorí vo vyššie zmienenom období nahrajú
súťažnú fotografiu ich IQOS zariadenia do sekcie Vaše príbehy.
Fotografia musí obsahovať zariadenie IQOS s príslušenstvom či inak zobrazovať jeho personalizáciu a
musí ísť o originálnu fotografiu, nie vlastníctvo akejkoľvek tretej strany. Na fotografii nesmie byť vidno
osoby mladšie ako 25 rokov ani intelektuálne vlastníctvo tretích strán (napr. logo).
V súlade s pravidlami sekcie IQOS Stories/Vaše príbehy nahraním svojho príspevku udeľuješ súhlas
spoločnosti Philip Morris Slovakia s jeho použitím podľa pravidiel pre obsah vytváraný používateľmi
(UGC). Úplné pravidlá pre nahrávanie príspevkov nájdeš tu.
Po ukončení súťaže bude z nahraných fotografií spĺňajúcich pravidlá a podmienky vyžrebovaných 10
výhercov. Tí budú do 11. 6. 2021 kontaktovaní telefonicky Centrom zákazníckej starostlivosti IQOS
podľa údajov vyplnených v ich profile. Ak sa nepodarí Centru zákazníckej starostlivosti výhercu
kontaktovať (3 pokusy), výhra automaticky prepadá.
Na súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Philip Morris Slovakia a tretích strán, ktorí sa podieľajú na
organizácii tejto súťaže alebo Philip Morris Slovensko poskytujú služby súvisiace s distribúciou výrobku
IQOS na slovenskom trhu.
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, že registrovaný používateľ nie je členom programu IQOS
CLUB alebo členstvo v priebehu akcie stratí, nemôže sa zúčastniť súťaže.
Výhru nemožno súdne ani inak vymáhať, o prípadných námietkach súťažiacich rozhoduje s konečnou
platnosťou prevádzkovateľ.
V Bratislave dňa
1. 6. 2021

