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Praha dne 3. prosince 2020   TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Philip Morris International uvádí v České republice, jako na prvním 
evropském trhu, elektronickou cigaretu IQOS VEEV 

 
 

Společnost Philip Morris International dále pokračuje v naplňování své vize světa bez cigaretového kouře. Proto 
přináší a inovuje vědecky podložené bezdýmné produkty, které podporují dospělé kuřáky, kteří by jinak pokračovali 
v kouření cigaret, k přechodu na lepší alternativy. Svůj první bezdýmný produkt, zařízení na zahřívání tabáku IQOS, 
uvedla na český trh už před 3 lety a v současné době jej užívá již více než 450 tisíc dospělých uživatelů. Ve snaze 
rozšířit nabídku bezdýmných alternativ, společnost PMI nyní hrdě představuje nejnovější přírůstek do svého 
portfolia produktů se sníženým rizikem – elektronickou cigaretu IQOS VEEV, která právě dnes přichází do České 
republiky jako na první evropský trh. 
 
„Dnešní uvedení IQOS VEEV na český trh představuje další významný milník na naší cestě k vytvoření budoucnosti bez 
cigaretového kouře. Rozšiřuje řadu našich produktů, které díky investicím do vědy a výzkumu vyvíjíme tak, abychom 
dospělým kuřákům, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, umožnili zvolit méně rizikovou alternativu,“ říká Andrea 
Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.  
 
„Našim zákazníkům velmi pečlivě nasloucháme a víme tedy, že jedna varianta bezdýmného produktu nedokáže 
uspokojit potřeby všech. Jsem proto nesmírně ráda, že právě Česká republika se dnes stává prvním evropským a druhým 
světovým trhem, na který IQOS VEEV, naše nejpokročilejší řešení v segmentu vapingu a elektronických cigaret, 
uvádíme. Jsem přesvědčena, že značka IQOS, která si u nás během uplynulých tří let dokázala získat důvěru již stovek 
tisíc uživatelů, tak nyní dokáže oslovit ještě širší okruh dospělých kuřáků,“ dodává Andrea Gontkovičová. 
 
IQOS VEEV byl navržen ve Švýcarsku a je výsledkem mnohaletého vědeckého výzkumu a vývoje. Ve srovnání s 
produktem na zahřívání tabáku IQOS, funguje na principu odpařování e-kapaliny obsahující nikotin, a to pomocí 
inteligentní technologie IQOS VEEV MESH. 
 
Na rozdíl od tradičního systému knotu a cívky, který používají běžné elektronické cigarety, je zahřívač IQOS VEEV MESH 
v neustálém kontaktu s e-kapalinou v náplni, což uživateli zaručuje konzistentní chuť. Chytré digitální ovladače 
kontrolují hladinu e-kapaliny a v případě, že příliš klesne, zařízení vypnou. Tato technologie je navržena tak, aby 
zabránila přehřátí a spálené chuti a zajistila, že zařízení v průměru produkuje o 95 procent méně škodlivých látek ve 
srovnání s cigaretami1. IQOS VEEV tak dospělým kuřákům přináší další vysoce kvalitní bezdýmnou alternativu. 
 
Obsah náplní pro IQOS VEEV nelze upravovat, což zabraňuje manipulaci s e-kapalinou a zaručuje tak jejich bezpečnost. 
IQOS VEEV se plně dobije za 30 minut2 a každá jeho 1,5ml náplň vydrží v průměru déle než 2 dny3. Doporučená 
maloobchodní cena zařízení je 599 Kč, doporučená maloobchodní cena náplní do něj je 169 Kč (balení obsahuje 2 
náplně). 
 
IQOS VEEV byl navržen tak, aby uživateli dokonale padnul do ruky. Uživatelé mají navíc k dispozici mobilní aplikaci, 
která jim umožní přizpůsobit si nastavení jejich zařízení dle svých potřeb. Pomocí aplikace si mohou nastavit například 
velikost oblaku aerosolu, které zařízení produkuje, vybrat druh vibrací při užívání nebo přístroj uzamknout před 
neoprávněným užitím. 
 
V současnosti užívá náš systém zahřívaného tabáku IQOS na celém světě odhadem 16,4 milionu dospělých uživatelů, 
z nichž téměř 12 milionů již cigarety přestalo kouřit úplně. Naší ambicí je, aby do roku 2025 přešlo na bezdýmné 
alternativy alespoň 40 milionů dospělých kuřáků našich značek cigaret, kteří by jinak pokračovali v kouření.4 
 

 
1 Zdroj: Snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety (3R4F). Důležité informace na www.iqos.com 
2 Při využití výrobcem schváleného napájecího adaptéru; prodává se samostatně. 
3 Spočítáno s použitím průměrné hodnoty 145 potahů za den; u individuálních stylů vapování se může lišit. 
4 Zdroj: Jak je uvedeno v PMI Integrované zprávě za rok 2019 
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Kontakt pro média: 
Klára Jirovcová Pospíšilová 
Manažerka komunikace 
Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com 
 
 
 
Philip Morris ČR a.s. 
Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem 
tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) bezdýmných výrobků 
HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze 
cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč 
Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. 
registrované ve Slovenské republice. Philip Morris ČR a.s. je opakovaně oceňována Ministerstvem financí a Generálním 
finančním ředitelstvím jako jeden z dvaceti nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob.  Společnost více 
než 28 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních 
programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na 
www.philipmorris.cz. 
 
Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře 
Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a 
jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, 
a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se 
výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a 
dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti 
Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v 
rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug 
Administration) pro prodej s označením "tabákový výrobek s modifikovaným rizikem" (MRTP) s informací o „sníženém 
vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek", přičemž je vhodný pro podporu veřejného zdraví. Svou 
budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší 
volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým 
zařízením a vědeckému výzkumu  se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře  splňovaly preference 
dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s 
nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 30. září 2020 již 11,7 milionů 
dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici 
na 61 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových 
stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com. 
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