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Deltagelse i denne kampagne kræver, at deltageren gør følgende: 

• Når deltageren er blevet udvalgt til kampagnen, skal han betale et kampagneindskud (se 

nedenfor). 

• Udfyldelse af den obligatoriske afsluttende undersøgelse. Det er blandt andet her, at 

deltagerne skal bekræfte deres beslutning om at returnere eller beholde produktet. 

• Hvis deltageren vælger at returnere produktet, skal han/hun sende det tilbage i 

overensstemmelse med den angivne returprocedure (se afsnittet "Returnering af produktet" 

nedenfor). 

 

Betaling 

Når kandidaterne tilmelder sig denne kampagne for første gang, skal der ikke betales noget 

depositum. Når tilmeldingsperioden er afsluttet, vil The Insiders udarbejde en liste over de kandidater, 

som vi mener passer bedst til den ønskede profil for OBH Nordica kampagnen.  

De kandidater, der er på listen, vil få tilsendt en e-mail med et link til The Insiders' betalingsskærm, 

hvor de vil blive bedt om at betale et depositum for kampagnen for OBH Nordica.  

Der kræves intet depositum før denne fase.  

Dette er standardpraksis for kampagner, hvor Insiders får mulighed for at afprøve eksklusive og dyre 

produkter. 

De første insidere på listen, som betaler deres depositum, bliver automatisk udvalgt til kampagnen og 

vil modtage OBH Nordica i deres hjem. Et sådant depositum er nødvendigt for at dække eventuelt tab, 

beskadigelse og tyveri af OBH Nordica under kampagnen. Hvis du ønsker at returnere din enhed, når 

kampagnen er afsluttet, kan du sende den gratis tilbage til The Insiders, og dit depositum vil blive 

refunderet (se afsnittet "Returnering eller tilbageholdelse af din enhed" nedenfor). 

 

Levering af OBH Nordica-pakken af The Insiders 

Kandidater på shortlisten vil få tilsendt en e-mail med et link til The Insiders' betalingsskærm, hvor de 

vil blive bedt om at betale et kampagneindskud for OBH Nordica. Der kræves intet depositum før 

denne fase. De første insidere på shortlisten, som betaler deres depositum, bliver derefter automatisk 

udvalgt til kampagnen og vil modtage OBH Nordica i deres hjem. Et sådant depositum er nødvendigt 

for at dække eventuelt tab, beskadigelse og tyveri af OBH Nordica under kampagnen. Hvis du ønsker 

at returnere din enhed, når kampagnen er afsluttet, kan du sende den gratis tilbage til The Insiders, 

og dit depositum vil blive refunderet (se afsnittet "Returnering eller tilbageholdelse af din enhed" 

nedenfor). 



 

Handlinger i forbindelse med kampagnen 

Insidere modtager OBH Nordica til afprøvning i 5 uger og skriver og offentliggør derefter anmeldelser 

på specifikke websteder. Det er også vigtigt, at deltagerne udfylder den afsluttende undersøgelse, så 

de kan angive deres valg med hensyn til at beholde eller returnere OBH Nordica ved kampagnens 

afslutning. Undersøgelsen vil blive stillet til rådighed online ved kampagnens afslutning; deltagerne vil 

blive informeret om dette via e-mail. Undersøgelsen skal være afsluttet inden de angivne datoer. 

 

Tidsplan 

Kampagnens varighed er klart angivet på webstedet og i blogindlæggene. Insidere vil kunne bruge 

OBH Nordica mellem disse datoer.  

 

Tilmelding 

Deltagerne kan tilmelde sig til kampagnen via The Insiders-webstedet. Der er kun tilladt én konto pr. 

husstand; i tilfælde af misbrug eller falske oplysninger kan den potentielle Insider blive udelukket fra 

kampagnen uden varsel. For at deltage i The Insiders' OBH Nordica kampagne skal de potentielle 

ansøgere udfylde listen over spørgsmål sandfærdigt og fuldstændigt. 

Oplysninger om betalings-/kreditkort 

For at du kan deltage i denne kampagne kræver vi et depositum i tilfælde af tab, tyveri eller 

beskadigelse af OBH Nordica mod et gyldigt bank- eller kreditkort. Når kandidater først tilmelder sig 

denne kampagne, kræves der ikke noget depositum. Når tilmeldingsperioden er afsluttet, opstiller vi 

en liste over de kandidater, der efter vores mening passer bedst til den ønskede profil for OBH Nordica 

kampagnen. Der vil derefter blive sendt en e-mail til de kandidater på listen med et link til vores 

betalingsskærm, hvor vi vil bede dem om at betale et depositum for OBH Nordica-kampagnen. 

Der kræves intet depositum før denne fase. De første insidere på shortlisten, som betaler deres 

depositum, bliver derefter automatisk udvalgt til kampagnen og modtager OBH Nordica. 

 

Returnering eller tilbageholdelse af din enhed 

Ved afslutningen af kampagnen har deltagerne to muligheder: 

1) Beholde OBH Nordica; hvorved vi beholder depositummet som betaling for dit køb af OBH Nordica 

med en betydelig rabat i forhold til den fulde detailpris.  

2) At returnere din OBH Nordica; hvorved du følger nedenstående returprocedure. 

 

 

Returnering af produktet  

Når kampagnen er afsluttet, kan deltagerne returnere OBH Nordica ved at følge nedenstående 

procedure: 



• Udfyld slutspørgeskemaet for at bekræfte, at du har til hensigt at returnere OBH Nordica. 

Slutundersøgelsen vil blive meddelt via e-mail ved kampagnens afslutning af The Insiders. 

 

• Deltageren vil via en senere e-mail modtage yderligere instruktioner om at returnere OBH 

Nordica gratis, og depositummet vil blive refunderet. Instruktioner vil blive givet af The 

Insiders ved kampagnens afslutning. 

 

Deltagerne skal sikre, at OBH Nordica returneres ubeskadiget, rent og komplet i originalemballagen 

(herunder kassen, indvendig emballage, eventuelt tilbehør og The Insiders-kassen). 

Hvis OBH Nordica returneres på en anden måde end den aftalte, sker det for deltagerens regning og 

risiko. Deltageren er ansvarlig for omkostningerne, hvis OBH Nordica går tabt, og i så fald vil 

deltagerens depositum blive tilbageholdt. 

Efter sikker modtagelse af apparatet vil The Insiders begynde at behandle tilbagebetalingen.  

Bemærk venligst, at hvis OBH Nordica ikke returneres inden for den angivne tidsramme efter 

kampagnen, vil deltagerne ikke have mulighed for at returnere enheden senere. Depositummet vil i 

så fald blive tilbageholdt på ubestemt tid. 

 

Privatliv 

Alle oplysninger vil blive behandlet med den største fortrolighed. Personlige oplysninger om 

deltagerne vil kun blive videregivet til tredjeparter med udtrykkelig tilladelse. Hvis du ikke bliver 

udvalgt, vil vi straks fjerne alle dine debit-/kreditkortoplysninger fra systemet. 

 

Udvælgelse 

Deltagerne vil blive udvalgt til denne kampagne på grundlag af specifikke kriterier, som OBH Nordica 

og The Insiders har aftalt. Denne udvælgelse foretages af The Insiders og er både bindende og endelig. 

Hvis du ikke bliver udvalgt, har det ingen indflydelse på eventuelle efterfølgende ansøgninger til eller 

deltagelse i andre kampagner, der gennemføres af The Insiders eller dets datterselskaber. Denne 

udvælgelsesmetode er blevet anset for nødvendig, da antallet af ansøgere ofte er langt større end 

antallet af ledige pladser. 

 

Pas på din OBH Nordica 

Det er deltagerens ansvar at holde sin OBH Nordica ren og i god stand, så længe den er i hans/hendes 

besiddelse. Deltageren må under ingen omstændigheder sælge - eller forsøge at sælge - OBH Nordica 

i kampagneperioden, da han/hun risikerer at overtræde den ovenfor beskrevne politik for returnering 

af produkter. 

Generelle vilkår og betingelser 

The Insiders er ikke ansvarlig for tekniske eller andre problemer i forbindelse med denne kampagne, 

der skyldes eller skyldes elementer, som hverken The Insiders eller OBH Nordica kan kontrollere. Det 



er den enkelte deltagers ansvar at sikre, at både software og hardware er beskyttet og er i god stand. 

Deltagelse i denne kampagne indebærer en ubetinget accept af disse regler. 

The Grapevine, der handler under navnet "The Insiders" og i det følgende benævnes "The Insiders", 

kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfældige skader som følge af brugen af webstedet 

eller oplysninger, der er indhentet via webstedet. 

The Insiders kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle skader, som det registrerede medlem 

måtte lide som følge af brugen af produktet eller tjenesten under kampagnen. 

Producenten og distributøren er til enhver tid solidarisk ansvarlig for det produkt eller den 

tjenesteydelse, som det registrerede medlem anvender under en kampagne. 

Det registrerede medlem 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 medtaget (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 

webstedet eller af oplysninger om The Insiders er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse 

fra The Insiders. 

 

Genereret indhold 

Når du deltager i denne kampagne, får du mulighed for at demonstrere din ambassadøraktivitet ved 

at lægge indhold online, som omfatter, men ikke er begrænset til, billeder, videoer, anmeldelser, 

testimonials, tweets og andre medieformater (herefter kaldet "onlineindholdet"). Ved at deltage i 

denne kampagne accepterer du, at OBH Nordica gratis kan bruge eller udnytte hele eller dele af 

onlineindholdet i markedsføringsaktiviteter, uanset om det er til eller i forbindelse med denne 

kampagne eller til eller i forbindelse med andre markedsføringsaktiviteter af enhver art, og du giver 

hermed afkald på alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, 

ophavsret til onlineindholdet. 


