
The Insiders kampaň:  Campingaz 2022 

Všeobecná ustanovení a smluvní podmínky 

The Insiders – Březen 2022  

  

Účastí v této kampani se stáváte registrovaným uživatelem Insiderové sítě (The Insiders) a tím souhlasíte 

s těmito ustanoveními a podmínkami. Na následujících stránkách naleznete kompletní přehled 

podmínek účasti k této kampani. Pokud vám chybí čas, můžete si zde přečíst hlavní body. Pokud bude 

vaše registrace přijata, vztahují se na vás tato pravidla: 

 

Během této kampaně budete mít možnost si vyzkoušet cenné elektronické zařízení 

od společnosti Campingaz: Gril Attitude 2 GO a Attitude 2GO CV po dobu přibližně 4 až 5 týdnů. 

• Produkt zůstává po celou dobu kampaně majetkem našeho klienta, společnosti Campingaz. 

• Jelikož se jedná o drahé zařízení, účtujeme zálohu 40% prodejní ceny během předání zařízení  vám. 

• Používejte zařízení, jako by byla vaše vlastní. 

• Jako aktivní „Insider“pomáháte nám a dalším spotřebitelům propagovat grily testované produkty. 

Vaše online recenze a příspěvky na sociálních sítích, kde budete psát podrobné recenze svých 

zkušeností, jsou pro ostatní spotřebitele velmi užitečné. 

• Na konci kampaně je povinné vyplnit koncový průzkum. 

• Na konci kampaně (přesná data jsou uvedena na stránce kampaně) si můžete vybrat ze dvou 

• možností: 

1) Možnost 1: Zařízení můžete vrátit. Pokud zvolíte tuto možnost, musíte nám vrátit produkt v 

původním obalu. Je proto důležité uschovat původní obal. Zálohu vám vrátíme poté, co 

obdržíme gril i příslušenství (kompletní a vyčištěné) maximálně 14 dní po konci kampaně. 

2) Možnost 2: V koncovým průzkumu uvedete, že si chcete zařízení ponechat, a nebo jej 

nevrátíte před stanovenou lhůtou. V takovém případě vám zálohu nevrátíme a stanete se 

vlastníkem zařízení. 

  
Koncept kampaně 

Účastníkům je k dispozici Gril Attitude 2GO pro účely testování po dobu přibližně 4 až 5 týdnů. Toto 

období vám umožní zjistit, zda produkt splňuje vaše požadavky a očekávání. 

Účastníci jsou požádáni, aby se podělili o své zkušenosti na vybraných webových stránkách, v online 

obchodech a na sociálních médiích, aby pomohly ostatním spotřebitelům vybrat správné zařízení. 

Účastníci jsou také požádáni, aby vyplnili koncový průzkum. Trvání kampaně bude oznámeno na 

stránce kampaně a prostřednictvím blogu. 

 
Registrace 

Ke kampani se můžete přihlásit skrz stránku kampaně na internetové adrese 

www.theinsidersnet.com. Zájemci musí upřímně a zcela vyplnit seznam otázek, které jsou součástí 

vstupního dotazníku. Na osobu je povolen pouze jeden účet. V případě zneužití této informace či 

poskytnutí nepravdivých informací, nebo jeli podezření ze strany The Insiders, bude účastníkovi/ům 

účast v kampani bez varování zakázána. 

 

Způsobilost pro kampaň 
K účasti v této kampani musíte: 

• být starší 18 let a mít bydliště v České republice/na Slovensku 

• mít přístup k internetu 

• zaplatit zálohu za produkt ve výši  40% prodejní ceny (60% sleva)  

• být vlastníkem platební karty 

 
 



Výběr  

Účastníci této kampaně budou vybíráni na základě konkrétních kritérií stanovených týmem Insiderů a 

společností Campingaz. Účastníci jsou vybíráni týmem Insiderů z The Insiders a jejich rozhodnutí je 
konečné a závazné. Pokud nejste vybráni pro tuto konkrétní kampaň, nemá to vliv na žádné následné 

přihlašování nebo účast na jiných kampaních společnosti The Insiders nebo jejími přidruženými 
společnostmi. Tento způsob výběru je považován za nezbytný, neboť počet zájemců je často vyšší než 

počet dostupných míst. 

 
Záloha 

V rámci této kampaně bude spotřebič doručen přímo klientem a při dodání bude předána faktura, 

kterou je třeba okamžitě uhradit. Vyše faktury odpovídá 40% prodejní ceny, tedy 60% sleva, kterou 
jinde nedostanete. 

Toto je běžný postup u kampaní, kde se testují technicky vysoce kvalitní a drahé výrobky. Tento 
postup rovněž podtrhuje závažnost vaší kandidatury. 

 

Péče o Váš přístroj 
Úkolem účastníka je udržet svůj přístroj Attitude 2GO čistý a v dobrém stavu. Přístroj je majetkem 

společnosti Campingaz, účastník by tak za žádných okolností neměl do okamžiku odkupu nebo vrácení 

přístroj prodávat a ani se o to pokoušet. V případě, že porušíte tento závazek, ponechá si společnost 
The Insiders Vaši zálohu, zároveň bude společnost The Insiders požadovat dodatečný doplatek a 

můžete se tím dopustit i trestného činu. 

 

Odpovědnost  

Výrobce není odpovědný za poškození zařízení ani za škody způsobené nesprávným používáním 
zařízení účastníkem. Také společnost The Insiders za to nenese odpovědnost. Za takovou škodu 

odpovídá účastník. Je třeba dodržovat pokyny pro použití. 

 
Soukromí 

Se všemi informacemi je zacházeno s maximální důvěrností. Osobní údaje o účastnících budou 

předáni třetím stranám pouze s výslovným souhlasem. 

Přečtěte si o tom vše na našem webu na stránce „Uživatelé a ochrana soukromí“. 

Vezměte prosím na vědomí, že v kontextu této kampaně, mohou být vaše adresa a telefonní číslo, 

které jste zadali v registračním formuláři, sděleny společnosti Campingaz či naším externím skladem, 

aby se s vámi mohli dohodnout na datum dodání či využít informace k poslání zboží. 

Vaše údaje budou po skončení kampaně smazány. 
 

Vrácení zboží 

Po skončení kampaně mohou účastníci vrátit testované zařízení podle níže uvedeného postupu:  
• Vyplňte koncový průzkum, abyste potvrdili přání vrátit přístroj. O koncovém průzkumu budou 

účastníci informováni e-mailem od The Insiders na konci kampaně.  
• Účastníci obdrží další pokyny prostřednictvím pozdějšího e-mailu k vrácení grilu a záloha bude 

vrácena po doručení přístroje zpět k nám, či klientovi. The Insiders poskytnou tyto pokyny na konci 

kampaně.  
• Účastníci musí zajistit, aby byl přístroj vrácen nepoškozený, čistý a v původním obalu (včetně 

krabice, vnitřního obalu, veškerého příslušenství a krabice od The Insiders).  

• Pokud je přístroj vrácen jiným způsobem, než jaký byl dohodnut, bude to na náklady a riziko 
účastníka. V případě ztráty přístroje bude účastník odpovědný za finanční náklady a v takovém 

případě bude jeho záloha zadržena.  
• Pokud se přístroj po kampani nevrátí ve stanoveném časovém rámci, nebudou mít účastníci už 

možnost zařízení později vrátit. V tomto případě bude záloha také zadržena. 

 
Aktivity spojené s kampaní  

Účastníci obdrží přístroj k testování, a to po dobu 4 až 5 týdnů živé kampaně (zde označované jako 

"kampaň").  



Povinnosti účastníků:  

1. Používat přístroj po dobu kampaně;  

2. Napsat recenzi o přístroji. Recenze musí být důkladná, přesná a upřímná a neměla by být ovlivněna 
žádnou třetí osobou, včetně konzultanta z The Insiders;  

3. Dokončení koncového průzkumu na konci kampaně, což je jediné oficiální místo, kde účastník může 
informovat společnost The Insiders, zda si přeje přístroj odkoupit a nebo vrátit.  

4. Jakmile bude uživatelova recenze schválena konzultantem z The Insiders, může ji zveřejnit na 

webových stránkách, které budou uvedeny na stránce kampaně.  
5. Uživatel je zodpovědný za zveřejnění recenze v souladu s příslušnými podmínkami a ustanoveními 

hostitelské strany (webové stránky / sociální sítě). 

 
Vaše recenze  

Vaše recenze musí být v souladu se smluvními podmínkami společnosti The Insiders - "Uživatelé a 
ochrana soukromí" a "Kodex chování". Vložením Vaší recenze udělujete práva našemu klientovi a 

společnosti The Insiders k využití Vašeho online obsahu (definováno v části "Generovaný obsah"). 

 
Všeobecné obchodní podmínky  

The Insiders a / nebo Campingaz nezodpovídá za technické nebo jiné poblémy s touto kampaní, které 

z ní vyplývají, nebo jsou způsobeny prvky, které nemohou být kontrolovány ani společností The 
Insiders, ani společností našeho klienta. Je odpovědností každého účastníka, aby byl přístroj udržován 

v dobrém a funkčním stavu. Společnost Grapevine, která obchoduje pod názvem "The Insiders", a / 

nebo společnost Campingaz nejsou zodpovědné za přímé, nepřímé nebo náhodné škody vyplývající z 

použití webové stránky nebo informací získaných prostřednictvím webové stránky. Také nenesou 

žádnou odpovědnost za případné škody způsobené registrovaným členům v důsledku používání 
produktu nebo služby během kampaně. Zodpovědnost společnosti Campingaz je v rámci této 

kampaně omezena na odpovědnost za testovaný přístroj, který obdržíte za účelem účasti v této 

kampani, na kterou se vztahuje poskytovaná omezená záruka a / nebo dodržování pokynů pro 
uživatele uvedené v instruktážním letáku, který je součástí balení. Webová stránka, stejně jako obsah 

jejích textů, obrázků, grafiky, zvukových souborů, animací, videozáznamů, dat organizace a databáze, 

které by mohly být zahrnuty (tj. informace), zůstávají duševním vlastnictvím společnosti The Insiders. 

Informace jsou chráněny podle zákona o autorském právu a práv s ním souvisejícím, a veškerých 

předpisů platných pro duševní vlastnictví. Máte právo konzultovat informace nalezené na našich 

webových stránkách, a to pro osobní a soukromé účely. Jakékoli jiné použití (reprodukce, šíření, 

zpřístupnění veřejnosti a / nebo opětovné použití v jakékoliv formě, zcela nebo částečně, dočasně 

nebo trvale, stránek nebo podrobností The Insiders) je bez předchozího písemného souhlasu The 
Insiders přísně zakázáno. 

 

Generovaný obsah  
Při účasti v této kampani budete mít příležitost ukázat svou ambasadorskou činnost tím, že zveřejníte 

svůj obsah online (o společnosti Campingaz a jejich přístrojích), který mimo jiné zahrnuje obrázky, 
videa, recenze, posudky, příspěvky, tweety a všechny ostatní mediální formáty (dále jen "Online 

obsah"). Tím, že se účastníte této kampaně, souhlasíte s tím, že jak společnost Campingaz, tak 

společnost The Insiders mohou využívat či zužitkovat veškerý nebo částečný online obsah při jejich 
marketingových aktivitách (zahrnující mimo jiné všechny média včetně tištěných publikací, prezentací, 

propagačních materiálů, v reklamě na zboží či služby nebo na webových stránkách) a to spojených s 

touto kampaní nebo jiné související činnosti po celém světě. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv 
duševního vlastnictví, obsahující ale nelimitující autorské právo k online obsahu. V tomto případě není 

určen časový limit a proto může být tento online obsah použit společností Campingaz a společnosti 
The Insiders neomezeně. Pokud považujete některá ustanovení těchto podmínek za neplatné pod 

jakýmkoli zákonem, pravidlem nebo nařízením (kterékoli vlády nebo konečným rozhodnutím soudu 

příslušné jurisdikce), taková neplatnost nebude mít vliv na vykonatelnost jiných ustanovení. 
 


