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The Insiders – September 2022 

Deltagelse i denne kampagne kræver, at deltageren gør følgende:   

- Det er obligatorisk at udfylde den afsluttende undersøgelse.  

Når ansøgere først tilmelder sig denne kampagne, vil der ikke blive opkrævet betaling. Når 
tilmeldingsperioden er afsluttet, udvælger vi de kandidater, som vi mener passer bedst til den 
ønskede profil for Bose QuietComfort Earbuds II. Der vil herefter blive sendt en e-mail til de udvalgte 
kandidater, om hvordan de kan deltage i kampagnen.  

- Det er obligatorisk at gennemføre alle opgaver i kampagnen.   

Dette er standardpraksis for kampagner, hvor insidere får mulighed for at prøve eksklusive og dyre 
produkter (i dette tilfælde Bose QuietComfort Earbuds II). 

 -    Køb og levering af Bose QuietComfort Earbuds II:  

De udvalgte kandidater vil få tilsendt en e-mail med et link til The Insiders' betalingsskærm, hvor de 
skal betale for Bose QuietComfort Earbuds II. Der vil ikke blive opkrævet betaling før dette tidspunkt. 
De kandidater, der først betaler vil automatisk blive udvalgt til kampagnen, og de vil få Bose 
QuietComfort Earbuds II tilsendt til deres hjem. Bemærk venligst, at du ikke kan returnere produktet 
til The Insiders, når kampagnen er slut.   

Kampagne aktiviteter  

Deltagerne skal teste Bose QuietComfort Earbuds II i den periode, der er angivet på kampagnesiden. 
De skal skrive en anmeldelse af produktet og dele anmeldelsen online på udvalgte hjemmesider. 
Derudover skal deltagerne udfylde en afsluttende undersøgelse. Undersøgelsen vil være tilgængelig 
online ved kampagnens afslutning; alle deltager vil blive informeret herom pr. e-mail. Den 
afsluttende undersøgelse skal besvares indenfor den givne tidsfrist.   

Kampagneperioden  

Tidsperioden for kampagnen er angivet på hjemmesiden og i blogindlæggene. Deltagerne vil kunne 
deltage i Bose QuietComfort Earbuds II kampagnen i fire uger. 

Registrering 

Du kan ansøge om at deltage i denne kampagne ved at tilmelde dig på www.theinsidersnet.com. Der 
er kun tilladt én Insider-konto pr. husstand; i tilfælde af misbrug eller falske oplysninger kan en Insider 
blive udelukket fra kampagnen uden varsel. For at deltage i The Insiders' Bose QuietComfort Earbuds 
II -kampagne skal ansøgere udfylde spørgeskemaet sandfærdigt, og alle spørgsmål skal besvares.   

Returnering og bytning    

Der er ingen mulighed for at returnere produktet til Insiders, når kampagnen er afsluttet. Hvis din 
enhed skal byttes eller repareres på et tidspunkt i løbet af kampagnen, skal du underrette The 
Insiders-supportteam på infodanmark@theinsiders.eu hurtigst muligt. Herved kan vi sikre, at 
forventninger er afstemt i henhold til anmeldelser og kampagneopgaver.   

Oplysninger om betalings-/kreditkort  

Alle debit-/kreditkortoplysninger skal udfyldes korrekt og i helhed ved registreringen. Efter 
kampagnen slettes alle debit- og kreditkortoplysningerne. 



Persondata 

Alle oplysninger vil blive behandlet med den største fortrolighed. Personlige oplysninger om 
deltagerne vil kun blive videregivet til tredjeparter med udtrykkelig tilladelse. Hvis en ansøger ikke 
bliver udvalgt, fjerner vi straks alle debit-/kreditkortoplysninger fra systemet. 

Udvælgelse   

Deltagerne vil blive udvalgt til denne kampagne udfra specifikke kriterier, som Bose og The Insiders 
har defineret. Udvælgelsen foretages af The Insiders og er både bindende og endelig. Manglende 
udvælgelse har ingen indflydelse på efterfølgende ansøgninger eller deltagelse i andre kampagner, 
der gennemføres af The Insiders eller dets datterselskaber. Denne udvælgelsesproces er nødvendig, 
da antallet af ansøgere ofte er langt større end antallet af ledige pladser i kampagnen. 

Generelle vilkår og betingelser 

The Insiders er ikke ansvarlig for tekniske problemer eller andre fejl, der skyldes kampagnen eller 
andre eksterne faktorer, som hverken The Insiders eller Bose kan kontrollere. Det er den enkelte 
deltagers ansvar at sikre, at Bose-produktet er beskyttet og holdes i god stand. Deltagelse i denne 
kampagne indebærer en ubetinget accept af dette.  

The Grapevine, der handler under navnet "The Insiders" og i det følgende benævnes "The Insiders", 
kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller utilsigtet skader som følge af brugen af 
hjemmesiden eller oplysninger, der er indhentet via hjemmesiden. 

The Insiders kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for eventuelle skader, som det registrerede 
deltager måtte lide som følge af brugen af produktet eller tjenesten under kampagnen.  

Producenten og distributøren er til enhver tid solidarisk ansvarlige for det produkt eller den 
tjenesteydelse, som det registrerede deltager anvender under en kampagne.  

Deltagere i kampagnen skal til enhver tid overholde brugsanvisningen og/eller følge brugsanvisningen 
for produktet eller tjenesteydelsen nøje. 

Hjemmesiden samt indholdet af dens tekster, billeder, grafik, lydfiler, animationer, videooptagelser, 
dataorganisering og databaser, som måtte være inkluderet (dvs. informationerne) forbliver 
intellektuel ejendom tilhørende The Insiders. Oplysningerne er beskyttet i henhold til loven af 30. juni 
1994 om ophavsret og beslægtede rettigheder, samt i henhold til alle de gældende bestemmelser om 
intellektuel ejendomsret.  

Du har ret til at indhente oplysningerne på hjemmesiden til privat og personlig brug og/eller til at 
downloade dem. Enhver anden brug, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, udbredelse, 
offentliggørelse og/eller genbrug i enhver form, helt eller delvist, midlertidigt eller permanent, på 
hjemmesiden eller oplysninger om The Insiders er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse 
fra The Insiders. 

Online materiale:  

Deltagerne i denne kampagne vil få mulighed for at demonstrere deres ambassadøraktivitet ved at 
producere online materiale, som omfatter, men ikke er begrænset til, billeder, videoer, anmeldelser, 
udtalelser, tweets og andre medieformater (i det følgende benævnt "online materiale"). Ved at 
deltage i denne kampagne accepterer deltagerne, at Bose og The Insiders kan benytte hele eller dele 
af det produceret online materiale i markedsføringsaktiviteter, uanset om det er til eller i forbindelse 
med denne kampagne eller i forbindelse med andre markedsføringsaktiviteter af enhver art, og de 
giver hermed afkald på alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, 
ophavsret til online materialet.  


