Zimní akce pro registrované členy IQOS CLUB
Doba trvání akce je od 15. 1. do 28. 2. 2021. V tomto období je navýšena odměna na 450 bodů do
peněženky za úspěšné doporučení IQOS zařízení na nahřívání tabáku dospělým kuřákům, přičemž
počet statusových bodů zůstává nezměněn, tj. 300 statusových bodů na IQOS CLUB účet.
V průběhu trvání akce jsou nad rámec standardních voucherů dostupné i limitované zimní vouchery
(IQOS keramická dóza, IQOS 3 DUO a ALZA voucher), které si může spotřebitel vygenerovat za body v
peněžence. Limitované vouchery jsou dostupné výhradně v průběhu trvání akce nebo do vyčerpání
zásob. Pro odemknutí možnosti jejich nákupu je potřeba v průběhu trvání akce doporučit IQOS
zařízení na nahřívání tabáku dospělému kuřákovi. Nelze použít úspěšné doporučení dospělému
kuřákovi z minulosti. Po splnění podmínek má každý spotřebitel možnost nákupu jednoho kusu od
každého limitovaného zimního voucheru.
Vouchery na IQOS keramickou dózu a IQOS 3 DUO představují 100% slevu na nákup konkrétního
produktu v našich IQOS prodejnách nebo na IQOS.com. V případě IQOS.com je při uplatnění
voucheru doprava zdarma. Platnost voucherů je jeden měsíc od jejich vygenerování (tj. použití bodů
na „nákup“ voucheru). Voucher na IQOS 3 DUO lze uplatnit pouze za základní 4 barvy, voucher nelze
uplatnit na Limitované edice.
Pravidla a podmínky využití ALZA voucherů jsou dostupné na internetových stránkách ALZY. Platnost
vygenerovaných ALZA voucherů je do 31. 12. 2021.
V průběhu trvání akce má spotřebitel možnost získat další body za účast na aktivitách. 25 bodů do
peněženky i statusových za přečtení vybraných článků, 50 bodů do peněženky i statusových za
vyplnění kvízu, 50 bodů do peněženky za příspěvek do sekce Vaše příběhy, 100 bodů do peněženky za
stažení IQOS Wallet. Za úspěšný příspěvek připisujeme standardně odměnu do dvou týdnů. Všechny
příspěvky procházejí manuálním schválením obsahu. Odměnu připisujeme za jeden úspěšně
zveřejněn příspěvek. Za stažení Wallet připisujeme odměnu standardně do jednoho týdne. Odměnu
je možné získat pouze jednou.
Upozornění: IQOS Wallet stahujte výhradně do svého zařízení a nepřeposílejte dalším osobám.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky akce. Změna podmínek je platná ode dne
jejího zveřejnění na internetové stránce www.IQOS.com. Aktivní získávání bodů a uplatňování výhod
vyplývajících z členství v IQOS CLUB po zveřejnění změny všeobecných podmínek se považuje za
souhlas s touto změnou.
Provozovatel: Philip Morris ČR a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, IČO: 14803534, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627.
V Praze dne 15. 1. 2021

