
ОПШТИ УСЛОВИ 

Како дел од програмата „Препорачај на пријател“, регистрираните корисници на IQOS и lil 
можат да добијат „Кредит“ доколку поканат свој пријател, возрасен пушач или корисник на 
други производи коишто содржат никотин, да купи производ од специјалната понуда на 
IQOS или lil во добро дефинираните малопродажни места на IQOS. Општите услови на 
програмата „Препорачај на пријател“ коишто се наведени тука се однесуваат и на лицето 
коешто ја дава препораката (во понатамошниот текст „Препорачувач“) и на лицето на 
коешто му се дава препораката (во понатамошниот текст „Препорачано лице“), коишто во 
понатамошниот текст заедно ќе се нарекуваат „Учесници“. 

 
Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје („Филип Морис ТКП“) има право да ги 
откаже, укине или промени Општите услови на програмата „Препорачај на пријател“ во кое 
било време и од која било причина. Кредитот добиен во согласност со Општите услови до 
моментот кога е извршена промената, откажувањето или укинувањето ќе биде важечки. 

 
1. Право на учество 

Учесниците мора да имаат над 18 години и да бидат пушачи или корисници на други 
производи коишто содржат никотин, односно да бидат корисници на IQOS или lil. 
Учесниците мора да бидат жители на Република Северна Македонија, при што тоа ќе го 
докажат со покажување на лична карта на персоналот за продажба, доколку тоа биде 
побарано од нив. Учесниците мора да бидат реални луѓе. 

 
Лицата коишто стекнуваат право на учество како „Препорачувачи“ мора да бидат 
регистрирани корисници на IQOS или lil. 

 
Покрај тоа, Филип Морис ТКП може да избере посебна група на потрошувачи којашто сака 
да ја вклучи во програмата. 

 
2. Кредит 

Кредит може да се добие на следниов начин: 

 
 Препорачувачот го споделува својот единствен Код за препорака којшто го добил од тимот 

што ја организира програмата со свои пријатели, возрасни пушачи или корисници на други 
производи коишто содржат никотин 

 Лицето коешто го прима Кодот (Препорачаното лице) е должно да го покаже Кодот при 
купување производи од специјалната понуда на IQOS/lil 

 Препорачаното лице не е веќе регистриран корисник на IQOS или lil 

 Препорачаното лице се регистрира при купувањето, согласно важечките правила за 
купување производи од специјалната понуда на IQOS/lil 

 Кодот за препорака којшто го покажува Препорачаното лице е важечки код, што ќе се 
потврди со проверка во системот во моментот на покажување на Кодот 

 Препорачаното лице и Препорачувачот мора секогаш да бидат различни лица 

За успешна препорака ќе се смета препораката при којашто се исполнети сите 
горенаведени услови, а купувањето е направено. Препорачаното лице ќе добие  

- Доколку за свој прв уред Препорачаното лице одбере IQOS 3 Duo уред, ќе ја добие 
најниската можна цена за уредот – 2,100 денари. 

- Доколку за свој прв уред Препорачаното лице одбере lil Solid 2.0 уред, ќе ја добие 
најниската можна цена за уредот – 990 денари. 

 



(попустот не важи доколку тој ден веќе има намалување во однос на стандардната цена: 
вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Shopping day, Shopping night и слично). 
Препорачувачот на својата сметка ќе добие Кредит во износ од 300 денари, што ќе биде 
потврдено со СМС-порака. 

 
Кодот за препорака нема ограничен рок на важење.  

 
Програмата „Препорачај на пријател“ може да се користи за лични, некомерцијални цели. 

 
Производите коишто се купени со Кредит не можат да се вратат во замена за пари. 
Кредитот не може да се замени за готовина, да се пренесе на друго лице или да се 
искористи надвор од продажните места на IQOS. При трошење на Кредитот, 
Препорачувачот може да користи Кредит во износи од 300 денари (300, 600 итн.) и не 
добива кусур доколку сака да купи производи во износ помал од предвидената заокружена 
вредност на Кредитот. Злоупотребата на Кредитот претставува причина за исклучување од 
програмата и може да биде предмет на понатамошни правни последици. 

 
Доколку Компанијата Филип Морис ТКП самостојно утврди дека Учесниците ги исполниле 
барањата согласно Општите услови, таа ќе потврди дека Учесниците го добиле Кредитот 
предвиден со условите на Програмата. Препорачувачот автоматски ќе го добие Кредитот, 
зачуван на неговата виртуелна сметка креирана за потребите на програмата „Препорачај 
на пријател“. Филип Морис ТКП може да испрати СМС-порака или порака преку 
електронска пошта на кој било од Учесниците доколку е потребно да се достави 
известување за состојбата на Кредитот или Кодот за препорака. 

 
Учесниците се должни да ги подмират сите даноци или такси коишто можат да произлезат 
како резултат на искористувањето или добивањето на Кредит или попуст. 

 
Каталогот на производи коишто можат да се купат со Кредит е дефиниран од страна на 
трговецот на мало и истиот може да подлежи на промени. 

 
Пресметката на износот на Кредитот е автоматски процес, заснован на искористување на 
Кодот за препорака и купување на производ од специјалната понуда на IQOS во 
малопродажните места на IQOS. Филип Морис ТКП го задржува правото по сопствено 
наоѓање да ја испита усогласеноста со Општите услови. 

 
 

 
3. Споделување на Кодот за препорака 

Препорачувачот нема да го споделува или објавува Кодот за препорака на начин или на 
место каде што нема разумна основа да се мисли дека публиката ја чинат возрасни пушачи, 
корисници на други производи коишто содржат никотин или корисници на IQOS или lil на 
коишто се однесува Кодот за препорака. Препорачувачот може да го сподели својот Кодот 
за препорака на начин по негов избор сè додека тој вид комуникација може да се 
карактеризира како лична комуникација. Рекламирањето или масовното промовирање на 
Кодот за препорака е строго забрането и ќе резултира со итно исклучување од Програмата, 
без можност за користење на претходно добиениот Кредит. Препорачувачот ќе ги изземе и 
нема да ги смета за одговорни компанијата Филип Морис ТКП, нејзините директори, 
акционери, вработени, агенти и соработници во случај на какви било побарувања коишто 
произлегуваат како резултат на незаконското споделување на Кодот за препорака. 

 
4. Заштита од корупција 

Со споделување на Кодот за препорака, купување на производ од специјалната понуда на 



IQOS и квалификување за добивање Кредит, секој учесник се согласува со и ги прифаќа 
следниве услови во врска со заштитата од корупција: Вие не сте државен службеник, којшто 
термин ги вклучува сите вработени во државната служба, кандидат за јавна функција или 
вработени во правни лица коишто се делумно или целосно во сопственост или под контрола 
на државата, јавни меѓународни организации или политички партии. Државните 
службеници не се овластени да добијат Кредит. Потребно е веднаш да нè известите 
доколку сте државен службеник. Во однос на активностите за препорака или бонус (i) Вие 
нема директно или индиректно да нудите, ветувате на трети лица, вклучително и државни 
службеници, или да барате, примате или добивате ветувања коишто се однесуваат на Вас 
или на други лица, за подароци, исплати, награди, надоместувања или друга корист 
којашто би можела да се смета за мито или противзаконска коруптивна практика и (ii) ќе ги 
почитувате сите закони со коишто се регулира заштитата од корупција, вклучително и 
Законот за надворешни коруптивни практики во САД и Законот против мито на 
Обединетото Кралство. 

 
5. Разно 

 Филип Морис ТКП го задржува правото да го испита учеството во Програмата со цел 
откривање на каква било злоупотреба и да ги преземе сите потребни мерки за истата да ја 
спречи или отстрани. Овие мерки може да подразбираат и дека Филип Морис ТКП може да 
донесе одлука да ја запре продажбата на производи од специјалната понуда на IQOS/lil по 
намалена цена. Кредитот добиен преку злоупотреба или непочитување на Општите услови 
ќе има вредност еднаква на нула и Филип Морис ТКП може да побара поврат на 
средствата. 

 Филип Морис ТКП го задржува правото да ги контактира сите Учесници коишто добиле 
Кредит во износ поголем од 300 денари и од нив да побара единствен матичен број на 
граѓанинот (ЕМБГ) заради регулирање на обврските кон државата и плаќање на данок на 
доход од страна на компанијата ФМТКП. Учесниците коишто ќе одбијат да достават ЕМБГ 
нема да можат да го искористат Кредитот во износ над утврдениот праг. 

 Филип Морис ТКП го задржува правото да го испита учеството на кој било Учесник во 
Програмата со цел откривање на можна злоупотреба на Кодот за препорака за добивање 
лична корист. Испитувањето ќе се изврши кога еден Код за препорака ќе се искористи 
повеќе од 10 пати. Компанијата го задржува правото да го прекине важењето на Кодот врз 
основа на резултатите од испитувањето. 

 Програмата „Препорачај на пријател“ се регулира согласно македонското законодавство. 
Во случај на каков било спор, надлежен е Основниот суд во Скопје. 

 Програмата „Препорачај на пријател“ ја организира компанијата Филип Морис ТКП, ул. 
Максим Горки, бр.13, Скопје, Северна Македонија. 
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