
Умови програми «Онови свій IQOS» (далі також – «Програма») 
 
 
1. Загальні умови 

 
1.1. Програма проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій 

відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII визначених як територія проведення 
операції об’єднаних сил  та АР Крим, виключно  з міркувань безпеки мешканців цих регіонів) за 
умови наявності , що бере участь у Програмі, у точках продажу у період: 
- з 14.04.2020 р. по 31.05.2020 р. (далі «Період акції»); 

 
Умови Програми розмішуються на сайті за посиланням  www.iqos.com.ua та в куточку 
споживача кожної точки продажу. 

 
1.2. Учасником Програми (надалі – «Учасник») може бути особа, що відповідає таким критеріям: 

1.2.1. Є повнолітньою особою курцем та/або споживачем нікотиновмістної продукції. 
1.2.2. Має зареєстрований профіль на веб-сайті iqos.com, що підтверджений шляхом переходу 
за посиланням, надісланим електронною поштою. 
1.2.3. Система для електричного нагрівання тютюну («СЕНТ») IQOS версії 2.4+ (білого, чорного, 
синього кольорів), IQOS версії 3 (білого, чорного, золотого, синього кольорів), IQOS версії 3 Multi 
(білого, темного, золотого, синього кольорів) – зареєстрована до профілю Участника. 
1.2.4. Система для електричного нагрівання тютюну («СЕНТ») придбана Учасником в наступних 
пунктах продажу: 
-  магазинах ТОВ  «Технолайн Трейд», перелік яких наведено на сайті www.iqos.com.ua 
- визначених точках продажу офіційних магазинів-партнерів, які працюють під брендами 
«Сільпо», «Алло», «Розетка», «Socar», «Зеркальний», «WOG», «Glusko».. 
1.2.5. Для підтвердження факту придбання у магазинах, визначених у цьому пункті, Учасник має 
надати оригінал чеку. Наданий чек має бути розбірливим з метою перевірки факту купівлі в 
одному з магазинів-партнерів, дати купівлі та назви СЕНТ. 
1.2.6. Строк користування пристроєм («СЕНТ») становить не менше трьох та не більше 12 місяців 
з дати придбання, що підтверджується оригіналом чеку. 
1.2.7. Наявність пристрою («СЕНТ») в комплектації (коробка, кишеньковий зарядний пристрій, 
тримач, USB-кабель та адаптер живлення). 
 

1.3.  Замовник Програми - Товариство з обмеженою відповідальністю «Філіп Морріс Сейлз енд 
Дистриб’юшн», що знаходиться за адресою 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30, код 
ЄДРПОУ 39540982. 
 
Виконавець Програми: 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Технолайн Трейд», що знаходиться за адресою 
04053, м. Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 11-а, код ЄДРПОУ 41962630 
 
(окремо – «Продавець»). 
 

  
2. Спеціальні умови придбання 

 
 У період Програми Учасник має можливість придбати у спосіб, вказаний в Розділі 3 нижче, 
систему для електричного нагрівання тютюну («СЕНТ») IQOS версії 3 DUO білого, чорного, 



золотого, мідного або синього кольору за умови наявності в профілі Учасника інформації про 
те, що він є користувачем пристрою IQOS версії 2.4+ та фактичної наявності в Учасника вказаного 
пристрою в повній комплектації ( коробка, кишеньковий зарядний пристрій, тримач, USB-
кабель та адаптер живлення), - за спеціальною ціною – 1599 грн.(з ПДВ). 

2.1. У період Програми Учасник має можливість придбати у спосіб, вказаний в Розділі 3 нижче, 
систему для електричного нагрівання тютюну («СЕНТ») IQOS версії 3 DUO білого, чорного, 
золотого, мідного або синього кольору за умови наявності в профілі Учасника інформації про 
те, що він є користувачем пристрою IQOS версії 3 та фактичної наявності в Учасника вказаного 
пристрою в повній комплектації (коробка, кишеньковий зарядний пристрій, тримач, USB-кабель 
та адаптер живлення), -  за спеціальною ціною – 1599 грн.(з ПДВ). 

2.2. У період Програми Учасник має можливість придбати у спосіб, вказаний в Розділі 3 нижче, 
систему для електричного нагрівання тютюну («СЕНТ») IQOS версії 3 DUO білого, чорного, 
золотого, мідного або синього кольору за умови наявності в профілі Учасника інформації про 
те, що він є користувачем пристрою IQOS версії 3 Multi та фактичної наявності в Учасника 
вказаного пристрою в повній комплектації (коробка, кишеньковий зарядний пристрій, тримач, 
USB-кабель та адаптер живлення), за спеціальною ціною – 1599 грн.(з ПДВ). 

2.3. Колір «СЕНТ» IQOS версії 3 DUO Учасник має можливість вибрати самостійно серед кольорів 
доступних для продажу  в точці продажу або на сайті iqos.com за умови фактичної наявності 
товару. Кількість акційного товару обмежена кількістю товару, наявною у відповідному 
магазині. 

2.4. Учасник має можливість скористатися пропозицією «Онови свій IQOS» один раз на один 
пристрій (версію) та за умови відповідності вимогам цієї Програми, що викладенні у пункти 
1.2.1-1.2.7. 

2.5. Кожен пристрій «СЕНТ» IQOS версії 2.4+, 3, 3 Multi може приймати участь в Програмі тільки один 
раз. 

 
 
3. Оформлення замовлення і доставка 

3.1. Оформити замовлення, відповідно до умов що викладені у Розділі 2, можна: 
- на сайті www.iqos.com; 
- зателефонувавши на номер 4767; 

Під час оформлення замовлення Учасник може обрати одну із наступних опцій отримання замовлення: 
 

- замовити доставку  
- замовити доставку у відділення Нової Пошти. 

 
4. Додаткові можливості в рамках Програми 
 
4.1. Пристрій (пристрої), який (які)  прийняв (прийняли)участь в Програмі «Онови свій IQOS», за згодою 
Учасника можуть бути передані для Ознайомлення з роботою пристрою повнолітній особі курцю та/або 
споживачу нікотиновмістної продукції, який: а) не має зареєстрованого профілю на сайті www.iqos.com; 
або б) має зареєстрований профіль на сайті www.iqos.com iqos.com  та не має в своєму профілі жодного 
зареєстрованого пристрою.  
4.2.Для реалізації можливості, передбаченої п. 4.1, Учасник програми має самостійно повідомити  
повнолітню особу курця та/або споживача нікотиновмістної продукції про необхідність здійснення 
реєстрації на сайті www.iqos.com протягом 3 (календарних) днів з дня передачі Учасником пристрою 
для Ознайомлення. Учасник також повідомляє таку особу, що після здійснення реєстрації,  для 
Ознайомлення з роботою пристрою IQOS відповідної версії  необхідно зателефонувати за номером 
телефону 4767.  



4.3. Учасник Програми, який виявив бажання скористатися додатковими можливостями Програми, під 
час отримання нового пристрою повідомляє кур’єру контактні дані особи (і’мя та контактний номер 
телефону), якій він хоче передати свій пристрій для Ознайомлення. Представники Виконавця мають 
право зв’язатися за наданими контактнами даними з такою особою не раніше ніж на 3-тій (третій) 
календарний день після передачі інформації Учасником для з’ясування чи здійснена такою особою 
реєстрація та чи бажає вона скористатися можливістю ознайомитися з робою пристрою. Персональні 
дані, отримані Виконавцем відповідно до положень розділу 4 цієї Програми, будуть використані 
Виконавцем лише виключно з метою, визначеною цим пунктом 4.3. Програми. Виконавець та Замовник 
гарантують дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», зокрема, але не 
виключно, отримання згоди субєкта персональних даних на обробку наданих ним даних під час 
здійснення реєстрації на сайті www.iqos.com. 
 
4.4. Після передачі пристрою для Ознайомлення, він буде прив’язаний на сайті www.iqos.com до 
профілю повнолітнього користувача IQOS. Пристрій, який передається для Ознайомлення, проходить 
діагностику працівником Виконавця на предмет його справності. Виконавець залишає за собою право 
передати для Ознайомлення інший пристрій IQOS тієї ж версії. 
4.5. Під Ознайомленням з роботою пристрою мається на увазі – передача пристрою в повній 
комплектації (коробка, кишеньковий зарядний пристрій, тримач, USB-кабель та адаптер живлення) 
повнолітній особі курцю та/або споживачу нікотиновмістної продукції, який має зареєстрований 
профіль та не має в своєму профілі жодного зареєстрованого пристрою. 
 

 
5. Інші умови 
 
5.1. Замовник залишає за собою право змінити будь-які умови Програми у будь-який час. Розміщення 
нової редакції умов цієї Програми на www.iqos.com.ua та  у куточках споживачів  у відповідних торгових 
точках є достатнім в цілях повідомлення усім зацікавленим особам – Учасникам чи потенційним 
Учасникам нових/змінених/доповнених правил. 
5.2.Продавці залишають за собою право відмовити у наданні можливості скористатися умовами 
Програми у випадку, якщо наданий Учасником оригінал чеку не дає змогу чітко встановити хоча б один 
з наступних фактів: факт купівлі в одному з магазинів-партнерів, дату купівлі, назву моделі СЕНТ. 
5.3. Програма діє за умови наявності товару, який бере участь у Програмі, у точках продажу Продавців.   
5.4. Оформлюючи замовлення у спосіб, що вказаний у Розділі 3, Учасник погоджується із Умовами 
Програми. 
5.5.Пристрій «СЕНТ» IQOS версії 2.4+, 3, 3 Multi який прийняв участь у Програмі «Онови свій 
IQOS»,припиняє участь в програмі IQOS Care Plus, яка є додатковою програмою сервісу від Замовника 
5.6.Умови повернення: Учасник Програми може повернути товари, придбані на умовах Програми, з 
дотриманням вимог статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів». 
5.7. Спеціальні ціни відповідно до умов цієї Програми та іншими акціями та/або спеціальними ціновими 
пропозиціями, промо-кодами, сертифікатами не сумуються. 
5.8. Якщо хоча б одна вимога з пункту 1.2. даних Програми не дотримана, Учасник втрачає право на 
участь в даній програмі. 
5.9.Факт участі в Програмі означає ознайомлення та повну згоду усіх Учасників з умовами цієї 
Програмою та зобов'язання їх виконувати.  
5.10. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цієї Програми, будь-
яких спірних питань та/або питань, не врегульованих Програмою, остаточне рішення приймається 
Замовником Програми відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є 
остаточним і оскарженню не підлягає. 
 


