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Ved	å	delta	i	denne	kampanjen	er	du	registrert	hos	The	Insiders,	og	du	godtar	disse	vilkår	og	
betingelser.	
	
Registrering	
Du	kan	søke	om	å	delta	i	The	Insiders’	Huawei	P20	Pro-kampanje	via	HUAWEI	P20	Pro-kampanjeside	
på	 The	 Insiders-nettsidene.	 Søkerne	 må	 fylle	 ut	 listen	 med	 spørsmål	 som	 er	 gitt	 med	
opptaksspørreundersøkelsen	og	fullstendig.	
	
Det	er	kun	tillatt	med	én	deltaker	per	husholdning	i	denne	kampanjen;	i	tilfelle	en	deltakers	misbruk	
eller	 innlevering	 av	 falsk	 informasjon,	 eller	 hvis	 dette	 mistenkes	 av	 The	 Insiders,	 vil	
deltakeren/deltakerne	forbys	fra	deltakelse	i	kampanjen	uten	advarsel.		
	
Kvalifisering	for	kampanjen	
For	å	delta	i	denne	kampanjen	må	du:	

• være	18	år	eller	eldre	og	bo	i	Norge	
• ha	et	SIM-kort	og	nettverkstilgang,	og	
• betale	et	depositum	på	5094	kr	for	HUAWEI	P20	Pro	som	du	vil	motta	for	å	gå	gjennom	(se	

avsnittet	under,	kalt	"Depositum").	
	

Utvalg	
Deltakere	vil	bli	valgt	for	denne	kampanjen	basert	på	spesifikke	kriterier	som	er	satt	av	The	Insiders	
og	HUAWEI.	The	Insiders	skal	velge	ut	deltakere,	og	deres	beslutning	er	endelig	og	bindende.	Hvis	du	
ikke	velges	ut	for	denne	bestemte	kampanjen,	vil	det	ikke	ha	noen	betydning	for	eventuelle	senere	
søknader	 for,	 eller	 deltakelse	 i,	 andre	 kampanjer	 som	 drives	 av	 The	 Insiders	 eller	 dets	
datterselskaper.	Denne	typen	utvalg	har	blitt	ansett	som	nødvendig,	da	antallet	søkere	ofte	er	mye	
høyere	enn	antallet	tilgjengelige	plasser.	
	
Kampanjetiltak	
Deltakere	vil	motta	en	HUAWEI	P20	Pro	som	de	skal	vurdere	over	en	fem	ukers	live	
kampanjeperiode	(heretter	kalt	"kampanjen").	Deltakerne	skal:	
	

1. Bruke	HUAWEI	P20	Pro	i	løpet	av	kampanjeperioden.	

Skrive	en	bedømmelse	om	HUAWEI	P20	Pro	som	må	inkludere	følgende	erklæring	på	begynnelsen	

av	gjennomgangen	"#Annonse.	Jeg	har	mottatt	dette	produktet	som	en	del	av	et	
evalueringsprogram	i	samarbeid	med	Huawei,	i	bytte	for	en	upartisk	vurdering".	
("Erklæring").	Gjennomgangen	må	være	grundig,	nøyaktig	og	ærlig	og	skal	ikke	påvirkes	av	noen	

tredjepart,	inkludert	The	Insiders'	online	moderator.	



2. Fullfør	sluttspørreundersøkelsen	på	slutten	av	kampanjen,	som	er	det	eneste	offisielle	stedet	
der	Insider	kan	informere	The	Insiders	om	de	ønsker	å	beholde	eller	returnere	enheten.	(Se	
avsnittet	nedenfor,	kalt	"Beholde	eller	returnere	HUAWEI	P20	Pro").	

3. Når	bedømmelsen	har	blitt	godkjent	av	The	Insiders'	online	moderator,	vil	Insiderne	være	i	
stand	til	å	skrive	sin	anmeldelse	på	nettsidene	som	er	opplistet	på	kampanjesiden.		

4. Uansett	begrensningene	for	ord	og/eller	tegn,		må	alle	poster	på	sosiale	medier	som	henviser	
og/eller	linker	til	en	bedømmelse,	eller	henviser	til	Huawei	P20	Pro	som	ble	bedømt	under	
denne	kampanjen,	inkludere	erklæringen	eller	på	annen	måte	avsløre	at	denne	er	i	forhold	til	
en	produktbedømmelsesprogram,	for	eksempel	ved	bruk	av	en	egnet	#-melding,	for	eksempel	
#Huaweireviewprogram.		Insiderne	er	ansvarlig	for	å	sikre	at	de	har	tillatelse	til	å	slå	opp	
bedømmelsen	på	en	nettside	/	i	sosiale	medier,	i	samsvar	med	gjeldende	vertsvilkår	og	-
betingelser.	

	
Hvis	du	ikke	overholder	kravene	som	er	fremsatt	i	punkt	2	og	5	over,	i	det	største	omfang	tillatt	ved	
lov,	 skal	 du	 holde	 skadeløs	 og	 skadebeskytte	 Huawei	 Technologies	 (Norge)	 Co.	 Ltd	 og/eller	 dets	
tilknyttede	selskaper	fra	ethvert	krav,	saksøking	eller	tiltak	som	oppstår	fra	eller	i	forhold	til	en	slik	
feil.	
Vær	oppmerksom	på	at	du	må	fylle	ut	sluttspørreundersøkelsen	for	å	informere	The	Insiders	om	du	
ønsker	 å	 beholde	 eller	 returnere	 HUAWEI	 P20	 Pro	 på	 slutten	 av	 kampanjen.	
Sluttspørreundersøkelsen	er	det	eneste	stedet	der	du	kan	fortelle	The	Insiders	om	din	beslutning,	og	
denne	vil	gjøres	tilgjengelig	på	nettet	på	slutten	av	kampanjen	(vi	vil	også	påminne	deg	via	e-post).	
Sluttspørreundersøkelsen	må	fullføres	innen	den	datoen	som	er	angitt.	
	
Din	gjennomgang	
Din	gjennomgang	må	samsvare	med	vilkårene	og	betingelsene	til	The	Insiders	"Retningslinjer	for	
bruker	og	personvern"	og	"Atferdsregler",	og	ved	innsending	av	bedømmelsen	vil	du	gi	både	
HUAWEI	og	The	Insiders	rettighetene	med	hensyn	til	onlineinnholdet	(slik	som	definert	nedenfor,	i	
avsnittet	"Generert	innhold").	
	
Timing	
Varigheten	på	kampanjen	er	tilgjengelig	på	nettsidene	og	via	bloggoppslagene.	Deltakere	vil	være	i	
stand	til	å	bruke	HUAWEI	P20	Pro	i	løpet	av	kampanjeperiode	som	fremsatt	på	kampanjesiden.		
	
Depositum	
For	å	delta	 i	denne	kampanjen	vil	du	måtte	betale	et	depositum	på	5094	kr	 ved	bruk	av	et	gyldig	
bank-	 eller	 kredittkort.	 The	 Insiders	 krever	 et	 depositum	 for	 kampanjer	 som	 denne	 der	 du	 får	
muligheten	 til	 å	 prøve	 eksklusive	 og	 dyre	 produkter	 (i	 dette	 tilfellet	 Huawei	 P20	 Pro)	 og	 dekke	
kostnadene	 i	 tilfelle	 du	mister	 eller	 skader	 din	Huawei	 P20	 Pro,	 eller	 hvis	 den	 blir	 stjålet.	 Hvis	 du	
mister	 din	 Huawei	 P20	 Pro	 eller	 den	 blir	 stjålet,	 vil	 vi	 beholde	 ditt	 depositum.	 Hvis	 The	 Insiders	
bedømmer	 at	 din	 Huawei	 P20	 Pro	 er	 skadet,	 skal	 vi	 trekke	 fra	 enhver	 kostnad	 for	 reparasjon	 fra	
depositumet,	inkludert	enhver	tilknyttet	forsendelseskostnad.			
	
Du	 trenger	 ikke	 å	 betale	 et	 depositum	 som	 en	 del	 av	 søknadsprosessen.	 Når	 søknadsperioden	 er	
lukket,	vil	The	Insiders	gjøre	en	kort	liste	over	de	søkerne	vi	føler	er	best	egnet	for	den	gitte	profilen	
for	Huawei	P20-kampanjen.	En	e-post	vil	deretter	sendes	til	de	kortlistede	søkerne,	med	en	 link	til	
vår	betalingsskjerm,	der	du	kan	betale	 kampanjedepositumet	på	5094	kr	 for	Huawei	P20	Pro.	Det	
kreves	ikke	noe	depositum	frem	til	dette.	De	første	40	søkerne	som	vellykket	betaler	sitt	depositum,	
vil	automatisk	velges	ut	til	å	delta	i	kampanjen	og	vil	motta	en	Huawei	P20	Pro.		

	



Beholde	eller	returnere	HUAWEI	P20	Pro	
På	slutten	av	kampanjen	vil	du	ha	to	muligheter:	

• Å	beholde	(kjøpe)	Huawei	P20	Pro;	vi	vil	beholde	ditt	depositum		på	5094	kr	som	betaling	for	
kjøpet	 av	 Huawei	 P20	 Pro,	 til	 en	 betydelig	 rabattert	 pris	 i	 forhold	 til	 RRP	 på	 8490	 kr.	
Garantibrevet	som	du	mottar	fra	The	Insiders	som	en	del	av	VIP-pakken,	vil	være	gyldig	for	
alle	 krav	 innenfor	 garantien	med	hensyn	 til	Huawei	 P20	Pro	hvis	 du	bestemmer	deg	 for	 å	
beholde	Huawei	P20	Pro.		

• Å	returnere	Huawei	P20	Pro;	der	du	vil	følge	returprosedyren	(fremsatt	nedenfor),	og	vi	vil	
returnere	ditt	depositum	på	5094	kr	i	sitt	fulle,	gitt	at:		
a) Vi	mottar	Huawei	P20	Pro	innenfor	den	spesifiserte	tidsrammen	etter	kampanjen,	og	
b) Huawei	 P20	 Pro	 ikke	 er	 skadet	 (se	 retningslinjer	 for	 retur	 nedenfor),	 og	 hvis	 den	 er	

skadet,	vil	vi	beholde	ditt	depositum	på	5094	kr.	
	
Retur	 av	 ditt	 depositum:	Debit-/kredittkortopplysninger	må	 være	 riktig	 utfylt	 og	 fullstendig	 ved	
registrering.	Etter	kampanjen	vil	debit-/kredittkortopplysninger	slettes.	
	
Personvern	
Alle	dine	personopplysninger	vil	bli	behandlet	strengt	konfidensielt		og	i	samsvar	med	The	Insiders'	
retningslinjer	 for	 personvern.	 The	 Insiders	 vil	 dele	 ditt	 Insiders-identifikasjonsnummer,	 en	 kopi	 av	
din	bedømmelse,	kopier	av	alle	dine	oppslag	av	bedømmelsen	på	nettsider	og	i	sosiale	medier,	noe	
som	 inkluderer	 og/eller	 henviser	 til	 din	 bedømmelse,	med	HUAWEI,	 dets	 tilknyttede	 selskaper	 og	
deres	 respektive	 autoriserte	 agenter,	 slik	 at	 de	 kan	 overvåke,	 analysere	 og	 gjennomgå	
onlineinnholdet	 for	 markedsføring	 og	 interne	 revisjonsformål.	 	 HUAWEI	 skal	 behandle	 dine	
personlige	 data	 i	 samsvar	 med	 HUAWEIs	 retningslinjer	 for	 personvern	
https://consumer.huawei.com/no/legal/privacy-policy/	
	
Hvis	du	ikke	er	utvalgt,	vil	vi	fjerne	alle	dine	debit-/kredittkortdetaljer	fra	systemet	umiddelbart.		
	
Pass	på	din	Huawei	P20	Pro	
Det	er	deltakerens	ansvar	å	holde	sin	Huawei	P20	Pro	ren	og	i	god	tilstand	mens	den	finnes	i	deres	
besittelse.	 Deltakeren	 skal	 ikke,	 under	 noen	 omstendighet,	 selge	 –	 eller	 gjøre	 forsøk	 på	 å	 selge	 –	
Huawei	 P20	 Pro	 under	 kampanjeperioden.	 I	 tilfelle	 du	 bryter	 dette	 kravet,	 vil	 The	 Insiders	 ikke	
returnere	ditt	depositum	på	5094	kr.	
	
Returnere	Huawei	P20	Pro	
Når	kampanjen	er	avsluttet,	hvis	du	velger	å	returnere	Huawei	P20	Pro,	må	du	følge	prosessen	som	
er	spesifisert	nedenfor:	

	
• Fyll	 ut	 sluttspørreundersøkelsen	og	bekreft	din	 intensjon	om	å	 returnere	Huawei	P20	Pro.	

Sluttspørreundersøkelsen	 vil	 være	 tilgjengelig	 på	 The	 Insiders'	 nettsider	 og	 kommuniseres	
via	e-post	på	slutten	av	kampanjen	av	The	Insiders.	

	
• Du	 vil	 deretter	 motta	 instruksjoner	 om	 hvordan	 du	 returnerer	 Huawei	 P20	 Pro	 gratis.	

Instruksjonene	 vil	 bli	 gitt	 av	 The	 Insiders	 på	 slutten	 av	 kampanjen	 når	 alle	
sluttspørreundersøkelsene	har	blitt	sammenfattet.		
	

• Se	 til	 at	 Huawei	 P20	 Pro	 returneres	 uskadet,	 ren	 og	 fullstendig	 i	 den	 originale	 pakningen	
(inkludert	esken,	innsidepakningen,	eventuelt	tilbehør	og	The	Insiders-esken).	
	



Hvis	 din	 Huawei	 P20	 Pro	 returneres	 gjennom	 en	 annen	 metode	 enn	 den	 metoden	 som	 kreves	 i	
henhold	 til	 anvisningene,	 vil	 dette	 skje	 på	 din	 bekostning	 og	 din	 risiko.	 Hvis	 du	 ikke	 følger	 The	
Insiders	 returinstruksjoner	og	din	Huawei	P20	Pro	går	 tapt,	blir	 stjålet	eller	 skadet,	da	vil	du	være	
ansvarlig,	og	The	Insiders	vil	ikke	returnere	ditt	depositum	på	5094	kr.	
	
Generelle	vilkår	og	betingelser	
The	 Insiders	 og/eller	 HUAWEI	 er	 ikke	 ansvarlig	 for	 tekniske	 eller	 andre	 problemer	 med	 denne	
kampanjen	som	oppstår	fra	eller	 forårsakes	av	elementer	som	ikke	kan	kontrolleres	av	verken	The	
Insiders	 eller	 HUAWEI.	 Det	 er	 ansvaret	 til	 hver	 enkelt	 deltaker	 å	 sikre	 at	 enheten	 holdes	 i	 god	
arbeidstilstand.		
	
Grapevine,	som	handler	under	navnet	"The	Insiders"	og/eller	HUAWEI,	kan	ikke	holdes	ansvarlige	for	
direkte,	 indirekte	eller	utilsiktet	skade	som	resulterer	fra	bruken	av	nettsidene	eller	 informasjonen	
som	fås	fra	nettsidene.	
	
The	 Insiders	og/eller	HUAWEI	kan	 ikke	holdes	ansvarlig	på	noen	måte	uansett	 for	potensiell	 skade	
som	er	oppstått	fra	det	registrerte	medlemmet	som	følge	av	bruk	av	produktet	eller	tjenesten	i	løpet	
av	kampanjen.	
	
HUAWEIs	ansvar	under	denne	kampanjen	er	begrenset	til	ansvar	for	Huawei	P20	Pro	som	du	mottar	
for	 å	 delta	 i	 denne	 kampanjen	 og	 som	 er	 underlagt	 den	 begrensede	 garantien	 som	 gis	 og	 at	 du	
overholder	 brukerinstruksjonene	 og/eller	 overholder	 instruksjonsheftet	 som	 er	 inkludert	 med	
Huawei	P20	Pro.	
	
Nettsidene,	 samt	 innholdet	 i	 tekstene,	 bildene,	 grafikken,	 lydfilene,	 animeringene,	 videoopptak,	
dataorganisasjon	 og	 databaser	 som	 kan	 ha	 blitt	 inkludert	 (dvs.	 informasjonen)	 forblir	 den	
intellektuelle	 eiendommen	 til	 The	 Insiders.	 Informasjonen	er	beskyttet	 under	Act	of	 30	 June	1994	
som	dekker	opphavsrettigheter	og	relaterte	rettigheter,	og	av	helheten	til	 forskriftene	som	gjelder	
for	intellektuell	eiendom.	
	
Du	har	 rett	 til	å	konsultere	 informasjonen	på	nettsidene	 for	privat	og	personlig	bruk	og/eller	 laste	
den	 ned.	 Enhver	 annen	 bruk,	 inkludert,	 men	 ikke	 begrenset	 til	 reproduksjon,	 demontering,	
tilgjengeliggjøring	 for	 offentligheten	 og/eller	 gjenbruk	 i	 enhver	 form,	 helt	 eller	 delvis,	 midlertidig	
eller	 permanent,	 av	 nettsidene	 eller	 detaljene	 til	 The	 Insiders,	 er	 strengt	 forbudt	 uten	 skriftlig	
tillatelse	på	forhånd	fra	The	Insiders.	
	
Generert	innhold	
Ved	deltakelse	 i	denne	kampanjen	vil	du	ha	muligheten	 til	å	demonstrere	din	ambassadøraktivitet	
ved	å	publisere	 innhold	online	om	HUAWEI	og	HUAWEIs	P20	Pro	som	inkluderer,	men	som	ikke	er	
begrenset	 til,	 bilder,	 videoer,	 bedømmelser,	 utsagn,	 oppslag,	 tweets	 og	 alle	 andre	medieformater	
(heretter	kalt	"onlineinnhold").	Ved	å	delta	 i	denne	kampanjen	godtar	du	at	både	HUAWEI	og	The	
Insiders	kan	bruke	alt	eller	noe	av	onlineinnholdet	i	markedsføringsaktiviteter	(som	inkluderer,	men	
som	 ikke	 er	 begrenset	 til	 alle	 og	 noen	 medier,	 inkludert	 trykte	 utgivelser,	 presentasjoner,	
kampanjematerialer,	 i	 annonseringen	 av	 partens	 varer	 eller	 tjenester	 eller	 på	 partens	 nettsider)	
enten	 for	 eller	 i	 forbindelse	med	 denne	 kampanjen,	 eller	 for	 eller	 i	 forbindelse	med	 noen	 andre	
markedsføringsaktiviteter	 uansett	 i	 hele	 verden	 og	 kostnadsfritt,	 og	 du	 sier	 herved	 fra	 deg	
eventuelle	 opphavsrettslige	 eiendomsrettigheter,	 inkludert,	 men	 ikke	 begrenset	 til,	
opphavsrettigheten	 til	 onlineinnhold.	 Det	 er	 ingen	 tidsgrense	 for	 dette,	 og	 onlineinnholdet	 kan	
brukes	av	HUAWEI	og	The	Insiders	på	ubegrenset	tid.		
	



Hvis	noen	av	disse	vilkårene	og	betingelsene	anses	ugyldige	av	noen	lov,	regel,	ordre	eller	 forskrift	
fra	noen	myndighet,	eller	ved	endelig	bestemmelse	ved	domstol	i	en	kompetent	jurisdiksjon,	skal	slik	
ugyldighet	ikke	påvirke	virkningen	til	noen	andre	bestemmelser	som	ikke	anses	som	ugyldige.	
	
Alle	juridiske	forhold	som	oppstår	på	grunn	av	eller	i	forbindelse	med	disse	vilkårene	og	betingelsene	
og	kampanjen,	er	underlagt	Norges	lover.			
	


