
 

 
 

 

 

The Insiders - Bose Smart Soundbar 600 kampagne 

Vilkår og betingelser for deltagelse 
 
 
Deltagelse i denne kampagne kræver, at insiders gør følgende: 
   

• Insiders, der bliver valgt til at deltage i kampagnen, vil blive bedt om at købe produktet via et 
betalingslink   

• De skal skrive en anmeldelse og uploade den under ”Min anmeldelse” på kampagnesiden   

• Optager en video, når de modtager deres VIP pakke og åbner denne (en såkaldt unboxing-video)   

• Laver opslag på de sociale medier   

• Udfylder den afsluttende markedsundersøgelse når kampagnen er over (dette er obligatorisk)  
 
 
The Insiders Bose Smart Soundbar 600-kampagne drives og administreres af The Insiders, som et 
datterselskab af GrapeVine. "The Insiders" og dets datterselskaber er ikke ansvarlige for tekniske eller andre 
problemer i denne kampagne, der skyldes den eller elementer, som ikke kan kontrolleres af nogen af 
virksomhederne. Under kampagnens forløb, er det den enkelte deltagers ansvar at sikre, at produkterne er 
beskyttet og holdes i god stand.  Denne kampagne er ikke i strid med konkurrencebestemmelser og 
gældende lovgivning. Deltagelse i denne kampagne forudsætter en ubetinget accept af reglerne nedenfor, 
samt at deltagerne aktivt deltager og løser kampagneopgaverne.  
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Kampagneoversigt 
Som deltager i the Insiders Bose Smart Soundbar 600-kampagne, har du det privilegium at modtage: Bose 
Smart Soundbar 600 til en eksklusiv Insiders pris. Til gengæld accepterer du, at gennemføre de aktiviteter, 
der er beskrevet på kampagnesiden. Det er ligeledes vigtigt, at du ved kampagnens afslutning udfylder den 
afsluttende markedsundersøgelse og giver din overordnede feedback på produktet. Den afsluttende 
markedsundersøgelse offentliggøres online ved kampagnens afslutning, og du vil blive informeret herom via 
den e-mailadresse, der er registreret for din konto. Undersøgelsen skal besvares inden den deadline, der blev 
meddelt i e-mailen. 
 
Datoer for kampagnen 
Kampagnens varighed er angivet på kampagnesiden og i kampagnens blogindlæg. Deltagerne vil kunne bruge 
produktet i en periode på 5 uger. 
 
Tilmelding  
Du kan ansøge om at deltage i denne kampagne ved at tilmelde dig på www.theinsidersnet.com. For at 
komme i betragtning til denne kampagne, skal potentielle ansøgere besvare spørgsmålene i den indledende 
markedsundersøgelse. Det er vigtigt at alle spørgsmålene besvares, og at der svares sandfærdigt.   
 
The Insiders hjemmeside  
GrapeVine, der opererer som The Insiders, og dets datterselskaber kan ikke holdes ansvarlige for direkte, 
indirekte eller tilfældige skader som følge af brugen af hjemmesiden eller oplysninger, der er indhentet via 
hjemmesiden. Hjemmesiden samt indholdet af dens tekster, billeder, grafik, lydfiler, animationer, 
videooptagelser, dataorganisering og databaser, som måtte være inkluderet (dvs. informationerne), forbliver 
The Insiders' intellektuelle ejendom. 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 konsultere oplysningerne på webstedet 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, af 
hjemmesiden eller af oplysninger om The Insiders er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra 
The Insiders. 
 
Tredjeparts hjemmesider 
Vores virksomheds websteder indeholder links til andre eksterne hjemmeside, herunder, men ikke 
begrænset til, Facebook, Twitter, YouTube, vores kunders hjemmesider, købmænd og/eller eksterne 
detailhandlers hjemmesider, som vi ikke har kontrol over. The Insiders og dets datterselskaber er ikke 
ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og kan derfor ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, der 
opstår som følge af adgangen til dem. Det er vores medlemmers ansvar at gøre sig bekendt med vilkår og 
betingelser for enhver ekstern hjemmeside, som de får adgang til fra vores hjemmeside. 
 
Depositum- og betalingsoplysninger 
Bemærk venligst, at der ikke kræves noget depositum ved tilmelding til denne kampagne. Når 
tilmeldingsperioden er afsluttet, vil der blive foretaget en udvælgelse af kampagnedeltagere. Hvis du er 
udvalgt, vil du modtage en e-mail med betalingsoplysninger om, hvordan du sikrer dig din plads. Hvis du ikke 
overholder den fastsatte frist, kan din udvælgelse til kampagnen blive ugyldig. Bemærk venligst, at alle 
Insiders - Bose-salg er endelige, og returneringer ikke er muligt ved kampagnens afslutning. Køb af produktet 
foretages direkte fra producenten. 
 
Persondata- og privatlivspolitik 
Alle oplysninger vil blive behandlet med den største fortrolighed. Personlige oplysninger om deltagerne 
videregives kun til tredjeparter med deltagerens udtrykkelige tilladelse. Se vores fulde persondata- og 
privatlivspolitik her.  

https://www.theinsidersnet.com/da-dk/info/privacy/
https://www.theinsidersnet.com/da-dk/info/privacy/


Udvælgelse af deltagere 
Deltagerne vil blive udvalgt til denne kampagne på grundlag af specifikke kriterier, som vores kunde har 
fastsat. Udvælgelsen vil blive foretaget af The Insiders og er bindende og endelig. Hvis deltagerne ikke bliver 
udvalgt, har det ingen betydning for efterfølgende ansøgninger eller deltagelse i andre kampagner. Denne 
udvælgelsesmetode er nødvendig, da antallet af ansøgere ofte er langt større end antallet af ledige pladser 
 
Produktansvar 
Vores virksomhed er på ingen måde ansvarlig for umiddelbare skader eller følgeskader som følge af brug - 
eller ineffektiv brug - af produkter. Som mellemmand mellem vores forbrugere og vores kunder er vi ikke 
ansvarlige for de testede produkter selv, hvad angår vejledning med produktet, fejl, garanti eller andre 
direkte eller indirekte skader, da dette forbliver under producentens direkte ansvar og hæftelse, ligesom alle 
nødvendige tekniske, kemiske, medicinske, farmaceutiske eller andre tests/undersøgelser, analyser eller 
tilbagekaldelser af testproduktet, der er blevet udført. Vores virksomhed er ikke ansvarlig over for de 
deltagende medlemmer på nogen måde i forbindelse med brugen af produktet, og medlemmerne vil ikke 
kunne gøre krav gældende over for vores virksomhed, tilknyttede virksomheder eller ansatte. Medlemmerne 
er selv ansvarlige for at læse alle oplysninger fra producenten omhyggeligt og for at anvende produktet 
korrekt og på eget ansvar. Vores virksomhed er heller ikke ansvarlig for tab, skade eller manglende evne til at 
levere lovede varer. Vores virksomhed forbeholder sig ret til at trække produkter tilbage til enhver tid eller 
ændre betingelserne for deltagelse i kampagner. 
 
Konkurrencer  
I kampagnen kan The Insiders efter eget skøn vælge at afholde konkurrencer for deltagerne fra tid til anden. 
Det er udelukkende The Insiders, der bestemmer, hvilke kriterier der lægges til grund for konkurrencerne, 
udvælgelsen og tildelingen af præmier, bedømmelsen af konkurrencerne og udvælgelsen af vinderne, og 
Insiders er ikke forpligtet til at dele eller forklare detaljerne om de anvendte kriterier. 
 
Adfærdskodeks 
Som medlem i The Insiders fællesskab er alle deltagere underlagt følgende adfærdskodeks, både ved offline- 
og online aktiviteter, som ambassadør og ved deltagelse i influencer kampagner:  
 

• Vær ærlig: Din feedback har kun værdi, hvis den er ærlig. Det står dig frit for at udtrykke din egen 
mening om et produkt, hvad enten den er positiv eller negativ, men vær konstruktiv i dine 
beskrivelser.   

• Giv os feedback: Du er vores øjne og ører! Vær aktiv i kampagnen og send os feedback om dine 
oplevelser og andres meninger. 

• Åbenhed: Gennemsigtighed er en vigtig ting. Ved at være åben og klart angive, at du er en Insider, 
skaber du tillid og etablerer dig som en ærlig kilde. 

 
Regler og bestemmelser for online kommunikation:   
Deltagerne skal følge alle FTC's retningslinjer for åbenhed omkring information: (https://www.ftc.gov/news-
events/press-releases/2013/03/ftc-staff-revises-online- advertising-disclosure-guidelines) og retningslinjer 
for anbefalinger/vidnesbyrd: (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2009/10/ftc-publishes-final-
guides- governing-endorsements-testimonials), når de producerer personligt indhold eller indhold omkring 
vores virksomhed. Vores virksomhed kræver, at alle deltagere oplyser, at de giver deres feedback og 
udtalelser som led i en kampagne, der er blevet skabt med henblik på promovering. Vi tilbyder vejledning og 
tilsyn under kampagnen for at sikre, at medlemmerne fuldt ud forstår disse retningslinjer. For at overholde 
FTC-kravene skal den nødvendige information desuden forblive intakt, hvis indholdet ændres på nogen måde 
efter kampagnens afslutning. 
 
Aktivitet og deltagelse:  
Du skal sende feedback regelmæssigt, følge retningslinjerne og deltage i kampagneaktiviteter. Vi gør en stor 
indsats for at skabe gode kampagner for dig, og derfor er det vigtigt at du er aktiv. Desuden vil det øge dine 



chancer for fremtidig kampagnedeltagelse, mens ingen eller begrænset aktivitet vil resultere i midlertidig 
eller fuldstændig udelukkelse fra vores fællesskab 
 
Ansvarlighed: Som en produktambassadør skal du huske på, at nogle kampagner har aldersbegrænsninger 
(f.eks. kampagner med alkohol, voksen indhold, lægemidler osv.). Vær opmærksom på dette, når du deler 
prøver, uddeler kuponer, tager billeder osv. 
 
Vis hensyn: Da vi er et åbent fællesskab, kan du frit udtrykke din egen mening. Men glem ikke, at din mening 
er synlig for alle. Derfor beder vi dig om at være høflig og undgå nedsættende, upassende eller ophidsede 
kommentarer eller tale, der er forstyrrende for vores Insiders-fællesskab. Medlemmerne er forpligtet til at 
udvise respekt for hinanden uanset race, religion, seksuel orientering osv. Enhver kommunikation, der anses 
for at være i strid med disse politikker, vil blive fjernet fra vores kanaler, og det ansvarlige medlem vil blive 
udelukket på ubestemt tid. 
 
Vær kreativ:  
Alt indhold, som du producerer, er 100 % produceret af dig og originalt. Vi tolererer ikke plagiat eller tyveri af 
fotos, video, skriftlige anmeldelser eller andet indhold. Andre kilder skal altid krediteres, når det er relevant. 
Deltagere skal altid producere og indsende originalt indhold, når det er påkrævet. 
 
Hav det sjovt: Deltagelse i en kampagne er en spændende rejse, som du har lyst til at dele med venner og 
familie! 
 
Brugerskabt indhold 
Når du deltager i denne kampagne, får du mulighed for at demonstrere din ambassadøraktivitet ved at lave 
indhold online, som omfatter, men ikke er begrænset til, billeder, videoer, anmeldelser, udtalelser, tweets og 
andre medieformater (herefter kaldet "brugerskabt indhold"). Ved at deltage i denne kampagne accepterer 
du, at The Insiders og dets datterselskaber kan anvende alt brugerskabt indhold i markedsføringsaktiviteter, 
uanset om det er til eller relateret til denne kampagne eller til eller relateret til andre 
markedsføringsaktiviteter af nogen art, og du giver hermed afkald på alle intellektuelle ejendomsrettigheder, 
herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, til det brugerskabte indhold. 
 
Afslutning af medlemskab 
Både insidere (ved at gå til afsnittet "Min profil" på hjemmesiden) og vores virksomhed har ret til at opsige 
medlemskabet til enhver tid. Vores virksomhed kan ikke holdes ansvarlig af et medlem eller tredjemand som 
følge af lukning af en konto hos The Insiders. Bemærk venligst, at enhver, der ønsker at lukke sin konto under 
en kampagne, som vedkommende deltager i, stadig skal overholde kampagnebetingelserne, returdatoerne 
og -politikkerne som anført og accepteret af deltageren ved kampagnens start. Derudover kan vi til enhver 
tid opsige ethvert medlem af en hvilken som helst grund, på grund af dårlig opførsel eller manglende 
overholdelse af de vilkår, der er fastsat her. Misbrug eller misbrug af kampagnematerialer eller modtagne 
produkter samt chikane eller misbrug af andre medlemmer af Insiders-fællesskabet vil medføre øjeblikkelig 
udelukkels.



 


