Zimná akcia pre registrovaných členov IQOS CLUB.
Trvanie akcie je od 15. 1. 2021 do 28. 2. 2021. V tomto období je navýšená odmena na 1 500 bodov
do peňaženky za úspešné odporučenie IQOS zariadenia na nahrievanie tabaku dospelým fajčiarom,
pričom počet statusových bodov ostáva nezmenený, t. j. 1 000 statusových bodov na IQOS CLUB
účet.
V priebehu trvania akcie sú nad rámec štandardných voucherov dostupné aj limitované zimné
vouchery (IQOS keramická dóza, IQOS 3 DUO a ALZA voucher), ktoré si vie spotrebiteľ vygenerovať za
body v peňaženke. Limitované vouchery sú dostupné výhradne v priebehu trvania akcie alebo do
vyčerpania zásob. Na odomknutie možnosti ich nákupu je potrebné v priebehu trvania akcie
odporučiť IQOS zariadenie na nahrievanie tabaku dospelému fajčiarovi. Nie je možné použiť úspešné
odporúčania dospelému fajčiarovi z minulosti. Po splnení podmienok má každý spotrebiteľ možnosť
nákupu jedného kusu z každého limitovaného zimného voucheru.
Vouchery na IQOS keramickú dózu a IQOS 3 DUO predstavujú 100 % zľavu na nákup konkrétneho
produktu v našich IQOS predajniach alebo na iqos.com. V prípade iqos.com je pri uplatnení voucheru
doprava zadarmo. Platnosť voucherov je jeden mesiac od ich vygenerovania (t. j. použitia bodov na
„nákup“ voucheru). Voucher na IQOS 3 DUO je možné uplatniť len za základné 4 farby, voucher nie je
možné uplatniť na Limitované edície.
Pravidlá a podmienky používania ALZA voucherov sú dostupné na internetových stránkach ALZA.
Platnosť vygenerovaných ALZA voucherov je do 31. 12. 2021.
V priebehu trvania akcie má spotrebiteľ možnosť získať ďalšie body za účasť na aktivitách. 100 bodov
do peňaženky aj do statusu za prečítanie vybraných článkov, 150 bodov do peňaženky aj do statusu
za vyplnenie kvízu, 150 bodov do peňaženky za príspevok do sekcie Vaše príbehy, 400 bodov do
peňaženky za stiahnutie IQOS Wallet. Za úspešný príspevok pripisujeme štandardne odmenu do
dvoch týždňov. Všetky príspevky prechádzajú manuálnym schválením obsahu. Odmenu pripisujeme
za jeden úspešne zverejnený príspevok. Za stiahnutie Wallet pripisujeme odmenu štandardne do
jedného týždňa. Odmenu je možné získať iba raz.
Upozornenie: IQOS Wallet sťahujte výhradne do svojho zariadenia a nepreposielajte ďalším osobám.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky akcie kedykoľvek zmeniť. Zmena podmienok je platná
odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.IQOS.com. Aktívne získavanie bodov a
uplatňovanie výhod, vyplývajúcich z členstva v IQOS CLUB po zverejnení zmeny Všeobecných
podmienok, sa považuje za súhlas s takouto zmenou.
Prevádzkovateľ: Philip Morris Slovakia, s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava IČO: 31 344259,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B. Linka
starostlivosti o zákazníkov: 0800 400 600
V Bratislave dňa 15. 1. 2021.

