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Praha 14. 11. 2022      TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Philip Morris uvádí na trh v České republice novou generaci zařízení na nahřívání 
tabáku IQOS ILUMA 

Představujeme revoluční technologii SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM využívající indukčního ohřevu. 

 
Praha, Česká republika — 14. 11. 2022 — Společnost Philip Morris International Inc. (PMI) dnes oznámila uvedení zařízení 
IQOS ILUMA na trh v Česku. Jde o nejnovější přírůstek do jejího portfolia bezdýmných výrobků pro dospělé kuřáky, kteří by 
jinak pokračovali v kouření cigaret. Pod značkou IQOS, která je dnes jedničkou na trhu mezi bezdýmnými výrobky, uvedla již 
několik generací tohoto systému na nahřívání tabáku.1 Nový IQOS ILUMA jako první přináší technologii indukčního ohřevu, 
která nepoužívá nahřívací čepel a nevyžaduje žádné čištění. Výhradně pro řadu IQOS ILUMA jsou v prodeji nové náplně 
TEREATM. 
 
„Naším cílem je svět bez cigaretového kouře, kde jsou běžné cigarety nahrazeny bezdýmnými alternativami, tedy lepší volbou 
než pokračování v kouření,“ řekl generální ředitel PMI Jacek Olczak. „Na trh jsme uvedli již několik generací našeho systému 
na nahřívání tabáku IQOS. Naše portfolio bezdýmných výrobků neustále rozšiřujeme, abychom nabízeli vylepšená, vědecky 
podložená řešení, využívající technologického pokroku a zpětné vazby od spotřebitelů zaměřené na slabé stránky. Uvedení 
našeho dosud nejinovativnějšího zařízení IQOS ILUMA dává dospělým kuřákům další možnost lepší volby a představuje 
důležitý skok vpřed v našem úsilí zajistit budoucnost bez kouře.“ 
 
Řada IQOS ILUMA nabízí v České republice tři druhy zařízení: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE. Jejich 
společným jmenovatelem je to, že využívají průlomovou technologii indukčního ohřevu, která nahřívá tabák zevnitř. Tím, že 
stejně jako předchozí zařízení IQOS tabák nespalují, ale pouze nahřívají, nevzniká žádný kouř ani popel. Díky tomu produkují 
v průměru o 95 procent méně škodlivých látek v porovnání s cigaretami.2,3 Jednotlivá zařízení mají odlišný design. Dospělí 
uživatelé tak mají možnost vybrat si to, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám a preferencím. Průzkum trhu společnosti PMI 
ukazuje, že IQOS ILUMA poskytuje příjemnější zkušenost ve srovnání s předchozími generacemi zařízení IQOS.4 
 
„Jsem nesmírně ráda, že můžeme dnes našim zákazníkům v České republice představit IQOS ILUMA, novou vlajkovou loď 
našeho vědecky podloženého portfolia bezdýmných výrobků,“ uvedla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris 
ČR. „Věřím, že uživatelé ocení zásadní inovace, které přináší. Zejména pak absenci nahřívací čepele, díky které nezůstávají 
v zařízení zbytky tabáku a odpadá tak potřeba jej čistit. Naší ambicí zůstává, aby všichni dospělí čeští kuřáci, kteří by jinak 
pokračovali v kouření klasických cigaret, přešli co nejdříve na lepší alternativy a přestali kouřit ve prospěch svého vlastního 
zdraví i zdraví svého okolí. Jsem přesvědčena, že právě nový IQOS ILUMA je tím, co je k tomuto správnému kroku dokáže 
přesvědčit,“ dodala Andrea Gontkovičová. 
 
IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE jsou dostupné v České republice v IQOS prodejnách a na IQOS.com od 
15. listopadu 2022 a od 1. prosince 2022 také na dalších vybraných prodejních místech. Doporučená maloobchodní cena 
zařízení se v návaznosti na jeho konkrétní model pohybuje od 1090 Kč do 2790 Kč. Doporučená maloobchodní cena 
tabákových náplní TEREATM, které jsou určeny výhradně pro použití s indukční technologií IQOS ILUMA, je 112 Kč za krabičku. 
 

 
1 Zdroj: Odhady PMI založené na souhrnu celkových prodejů zahřívaných tabákových výrobků k prosinci 2019 (kromě Číny a USA). 
2 Důležité informace: To se nemusí nutně rovnat 95% snížení rizika. IQOS není bez rizika a obsahuje nikotin, který je návykový. Určeno pouze pro dospělé 
osoby. 
3„95 % méně“ představuje průměrné snížení hladiny široké škály škodlivých chemických látek (kromě nikotinu) ve srovnání s kouřem z referenční cigarety 
(3R4F). Více v části „Důležité informace“ na www.iqos.com. 
4 Zdroj: Studie provedené v Itálii a Japonsku od listopadu 2020 do března 2021 se 714 uživateli IQOS. 

http://www.iqos.com/
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Inovativní technologií indukčního ohřevu v těchto zařízeních je SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM, který nahřívá nové 
tabákové náplně TEREATM. Tyto nově navržené tabákové náplně lze používat pouze se zařízením IQOS ILUMA 5, které je 
vybaveno funkcí automatického nebo manuálního zapnutí. Zařízení IQOS ILUMA PRIME a IQOS ILUMA detekují vložení 
tabákové náplně TEREATM do nahřívače a automaticky zařízení spustí. Zařízení IQOS ILUMA ONE je nutné zapnout manuálně. 
Tato bezdýmná zařízení bez nahřívací čepele nabízejí čistější způsob ohřevu přímo ze středu tabákové náplně, aniž by 
docházelo k jejímu spalování. Tím je zajištěn konzistentnější zážitek beze zbytků tabáku a bez nutnosti čištění zařízení. 
Samozřejmostí je, že nedochází k hoření a tvorbě kouře. 
 
Bezdýmné tabákové výrobky společnosti Philip Morris International jsou ke 30. září 2022 dostupné na 70 trzích.6 Společnost 
PMI uvedla, že jejím cílem je do roku 2025 nabízet bezdýmné tabákové výrobky na 100 trzích. Zároveň odhaduje, že na 
celém světě je přibližně 19,5 milionů dospělých uživatelů systému IQOS (vyjma Ruska a Ukrajiny), z nichž přibližně 
13,5 milionů dospělých kuřáků zcela přešlo na IQOS a přestalo kouřit cigarety.7 Ambicí společnosti je, aby do roku 2025 
nejméně 40 milionů lidí, kteří by jinak kouřili cigarety, přešlo na naše bezdýmné výrobky. Kromě toho si společnost PMI klade 
za cíl, aby více než polovina jejích čistých příjmů do roku 2025 pocházela z bezdýmných výrobků. 
 
Kontakt pro média:  
Klára Jirovcová Pospíšilová 
Manažerka komunikace  
Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com 

 
Philip Morris ČR a.s. 
Philip Morris ČR a.s. je společnost v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem 
tabákových výrobků, a je rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS 
a Fiit, elektronického zařízení IQOS a lil SOLID 2.0, náplní VEEV do elektronických cigaret IQOS VEEV, elektronických cigaret 
IQOS VEEV a 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 1100 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. 
Společnost více než 30 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu 
sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na 
www.philipmorris.cz včetně výroční zprávy za rok 2021. 
 
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 dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví tabáku a nikotinu. Současné produktové 
portfolio společnosti sestává především z cigaret a bezdýmných výrobků, zahrnující výrobky na nahřívání tabáku, vaporizační 
a orální nikotinové produkty, které se prodávají na trzích mimo USA. Od roku 2008 investoval PMI více než 9 miliard dolarů 
do vědecky podloženého vývoje a komercializace inovativních bezdýmných výrobků pro dospělé, kteří by jinak pokračovali 
v kouření, s cílem zcela ukončit prodej cigaret. To zahrnuje budování hodnotících vědeckých schopností na špičkové úrovni, 
zejména v oblastech preklinické systémové toxikologie, klinického a behaviorálního výzkumu, jakož i postmarketingových 
studií. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolil marketing výrobku IQOS Platformy 1 
a tabákových náplní s označením „tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“ (MRTP), přičemž zjistil, že jsou tyto výrobky  
 

 
5 IQOS ILUMA je možné používat pouze s tabákovými náplněmi TEREA SMARTCORE STICKSTM. IQOS ILUMA a TEREA SMARTCORE STICKSTM se nesmí používat 
s předchozími generacemi IQOS z důvodu možného poškození zařízení. Vzhledem k tomu, že tabákové tyčinky TEREA SMARTCORE STICKSTM obsahují 
ostrou kovovou část, která může při požití způsobit vážné zranění, musí být uchovávány mimo dosah dětí a domácích zvířat a nesmí být požity ani 
rozebrány. 
6 Zdroj: Výsledky Philip Morris International za třetí kvartál 2022. 
7 Zdroj: Výsledky Philip Morris International za třetí kvartál 2022. 

mailto:Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com
http://www.philipmorris.cz/
https://pmidotcom3-prd.s3.amazonaws.com/docs/default-source/czech-market/investors-relation/annual-meeting-2022/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2021.pdf?sfvrsn=144688b7_4
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vhodné pro podporu veřejného zdraví. Podle odhadu společnosti PMI ke 30. září 2022 již zhruba 13,5 milionů dospělých 
kuřáků na celém světě vyjma Ruska a Ukrajiny přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní 
k dispozici na 70 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. S významnými odbornými 
znalostmi, vybudovanými na pevných základech v oblasti biologických věd, oznámila v únoru 2021 PMI svou ambici rozšířit 
své působení do oblastí wellness a zdravotní péče a dodávat inovativní produkty a řešení, jejichž cílem je zabývat se 
nenaplněnými potřebami spotřebitelů a pacientů. Více informací naleznete na www.pmi.com a www.pmiscience.com.   
 

http://www.pmi.com/
http://www.pmiscience.com/

