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IQOS Academy je vzdělávací platforma, která je součástí programu IQOS CLUB určeného pro dospělé
registrované uživatele IQOS. Provozovatelem je společnost Philip Morris ČR a. s., IČO: 14803534, se
sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
627, (dále „provozovatel“). V případě, že registrovaný uživatel není členem programu IQOS CLUB nebo
členství v průběhu akce pozbyde, nemůže se IQOS Academy účastnit. Interaktivní část IQOS Academy,
tj. možnost sbírat body a zapojit se do slosování o ceny, bude probíhat od 15. 4. do 3. 6. 2021.
V období od 15. 4. do 13. 5. 2021 budou na týdenní bázi zpřístupněny jednotlivé vzdělávací moduly,
které budou bodované podle standardních podmínek IQOS CLUB, s výjimkou modulu č.5. Jednotlivé
moduly budou přístupné i zpětně, a to bez limitace počtu přístupů, případné bodové ohodnocení je
však vždy možné získat pouze jednou.
Od 20. 5. 2021 po dobu jednoho týdne (tj. do 27. 5. 2021) bude zpřístupněn závěrečný test, který bude
probíhat formou kvízu. Za jeho úspěšné absolvování (80 a více procent správných odpovědí) získá
registrovaný člen 100 bodů do peněženky a zároveň bude automaticky zařazen do slosování o
prémiové ceny. V případě neúspěchu má registrovaný člen klubu možnost kvíz jedenkrát opakovat (tj.
celkem bude mít k dispozici dva pokusy na úspěšné zvládnutí). Součástí slosování, které se uskuteční
dne 3. 6. 2021, jsou následující ceny:
• 100krát Alza voucher v hodnotě 1 500 Kč
• 5krát televizor LG 49“
• 3krát iPhone 12 (256 GB)
Výherci budou uveřejněni ve formátu křesní jméno, počáteční písmeno příjmení a příslušná výhra na
stránkách IQOS CLUB v sekci IQOS Academy. Kontaktováni budou do 7 pracovních dnů od uveřejnění.
Alza voucher v hodnotě 1 500 Kč bude distribuován výhercům elektronicky formou e-mailu podle údajů
vyplněných v jejich profilu. Voucher je platný do 31. 12. 2021, pravidla a podmínky využití voucheru
jsou dostupné na internetových stránkách www.alza.cz. Voucher je nepřenosný na jinou osobu.
Výherci televizoru LG a iPhonu budou o výhře uvědoměni telefonicky a prostřednictvím e-mailu podle
údajů vyplněných v jejich profilu. Nepodaří-li se následně provozovateli výherce kontaktovat (tři
neúspěšné pokusy), výhra automaticky propadá.

Výhry (tj. televizor LG 49“ a iPhone 12, 256 GB) budou distribuovány fyzicky prostřednictvím
společnosti Tvision digital s. r. o. se sídlem Vlkova 2725/34a, 130 00 Praha 3, zapsané u Městského
soudu v Praze (spisová značka C 281353), IČO: 06388710.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Philip Morris ČR a třetích stran, kteří se podílejí na
organizaci této soutěže anebo Philip Morris ČR poskytují služby související s distribucí výrobku IQOS na
českém trhu.
Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem, osobní údaje však může nad rámec pravidel
programu IQOS CLUB zpracovávat i další zpracovatel (pro doručování výher):
Tvision digital s. r. o.
Vlkova 2725/34a, Praha 3 – Žižkov
Spisová značka C 281353, vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 06388710
Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla a podmínky IQOS Academy kdykoliv změnit, stejně jako IQOS
Academy nebo její jednotlivé části změnit či zrušit bez náhrady. Změna je platná ode dne jejího
zveřejnění na www.cz.club.iqos.com.
Výhru nelze soudně ani jinak vymáhat, o případných námitkách soutěžících rozhoduje s konečnou
platností provozovatel.
V Praze dne
05. 05. 2021

