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Osallistuminen tähän kampanjaan edellyttää osallistujalta seuraavia toimia: 

• Kampanjaan osallistumisen jälkeen on maksettava kampanjan ennakkomaksu (ks. 

jäljempänä). 

• Loppukyselyn täyttäminen, joka on pakollinen. Muun muassa siinä osallistujien on 

vahvistettava päätöksensä tuotteen palauttamisesta tai pitämisestä. 

• Jos osallistuja päättää palauttaa tuotteen, hänen on lähetettävä se takaisin määritellyn 

palautusmenettelyn mukaisesti (ks. jäljempänä kohta "Tuotteen palauttaminen"). 

 

Maksu 

Kun ehdokkaat ilmoittautuvat ensimmäistä kertaa tähän kampanjaan, ennakkomaksua ei vaadita. Kun 

ilmoittautumisaika on päättynyt, The Insiders laatii ehdokaslistan ehdokkaista, jotka mielestämme 

sopivat parhaiten OBH Nordica -kampanjan vaatimaan profiiliin.  

Ehdokkaille lähetetään sähköpostiviesti, jossa on linkki The Insidersin maksuruudulle, jossa heitä 

pyydetään maksamaan kampanjatalletus OBH Nordica varten.  

Talletusta ei vaadita ennen tätä vaihetta.  

Tämä on vakiokäytäntö kampanjoissa, joissa Insiders saa mahdollisuuden kokeilla eksklusiivisia ja 

kalliita tuotteita. 

Ensimmäiset ehdolla olevat Insiderit, jotka maksavat talletuksensa, valitaan automaattisesti 

kampanjaan, ja he saavat OBH Nordica kotiinsa. Talletus vaaditaan OBH Nordica mahdollisen 

katoamisen, vahingoittumisen ja varkauden varalta kampanjan aikana. Jos haluat palauttaa laitteesi 

kampanjan päätyttyä, voit lähettää sen takaisin The Insidersille maksutta, jolloin panttisi palautetaan 

(katso alla oleva kohta "Laitteen palauttaminen tai säilyttäminen"). 

 

OBH Nordica -paketin toimitus The Insidersin toimesta. 

Ehdokkaat, jotka on valittu jatkoon, saavat sähköpostiviestin, jossa on linkki The Insidersin 

maksuruudulle, jossa heitä pyydetään maksamaan kampanjatakuu OBH Nordica-laitteesta. Talletusta 

ei vaadita ennen tätä vaihetta. Ensimmäiset ehdolla olevat Insiderit, jotka maksavat talletuksensa 

onnistuneesti, valitaan automaattisesti kampanjaan ja he saavat OBH Nordica kotiinsa. Talletus 

vaaditaan OBH Nordica mahdollisen katoamisen, vahingoittumisen ja varkauden varalta kampanjan 

aikana. Jos haluat palauttaa laitteesi kampanjan päätyttyä, voit lähettää sen takaisin The Insidersille 

maksutta, jolloin panttisi palautetaan (katso alla oleva kohta "Laitteen palauttaminen tai 

säilyttäminen"). 

 



Kampanjan toimet 

Insiderit saavat OBH Nordica kokeiltavaksi 5 viikoksi ja kirjoittavat ja julkaisevat sitten arvosteluja 

tietyillä verkkosivustoilla. On myös tärkeää, että osallistujat täyttävät loppukyselyn, jotta he voivat 

kampanjan lopussa ilmoittaa, haluavatko he säilyttää vai palauttaa OBH Nordica. Kysely on saatavilla 

verkossa kampanjan lopussa; osallistujille ilmoitetaan tästä sähköpostitse. Loppukysely on täytettävä 

annettuihin päivämääriin mennessä. 

 

Ajoitus 

Kampanjan kesto ilmoitetaan selkeästi verkkosivustolla ja blogikirjoituksissa. Sisäpiiriläiset voivat 

käyttää OBH Nordica näiden päivämäärien välillä.  

 

Rekisteröityminen 

Osallistujat voivat hakea kampanjaan osallistumista The Insiders -sivuston kautta. Vain yksi tili per 

kotitalous on sallittu; jos väärinkäytöksiä tai vääriä tietoja annetaan, tuleva Insider voidaan hylätä 

kampanjasta ilman varoitusta. Osallistuakseen The Insidersin OBH Noridica -kampanjaan mahdollisten 

hakijoiden on täytettävä kysymysluettelo totuudenmukaisesti ja kokonaisuudessaan. 

Veloitus- / luottokortin tiedot 

Jotta voit osallistua tähän kampanjaan, vaadimme talletuksen OBH Nordica katoamisen, varkauden 

tai vahingoittumisen varalta voimassa olevaa pankki- tai luottokorttia vastaan. Kun ehdokkaat 

ilmoittautuvat ensimmäistä kertaa tähän kampanjaan, talletusta ei vaadita. Kun merkintäaika on 

päättynyt, teemme ehdokaslistan ehdokkaista, jotka mielestämme sopivat parhaiten OBH Nordica-

kampanjan vaatimaan profiiliin. Tämän jälkeen näille ehdokkaille lähetetään sähköpostiviesti, jossa on 

linkki maksuruutuun, jossa pyydämme heitä maksamaan kampanjatalletuksen OBH Nordica varten. 

Talletusta ei vaadita ennen tätä vaihetta. Ensimmäiset ehdolla olevat sisäpiiriläiset, jotka maksavat 

talletuksensa onnistuneesti, valitaan automaattisesti kampanjaan ja he saavat OBH Nordica. 

 

Laitteen palauttaminen tai säilyttäminen 

Kampanjan lopussa osallistujilla on kaksi vaihtoehtoa: 

1) Pidä OBH Nordica; jolloin pidätämme talletuksen maksuna OBH Nordica ostamisesta huomattavalla 

alennuksella täydestä vähittäismyyntihinnasta.  

2) Palauttaa OBH Nordica; jolloin noudatat alla olevaa palautusmenettelyä. 

 

 

Tuotteen palauttaminen  

Kun kampanja päättyy, osallistujat voivat palauttaa OBH Nordica noudattamalla alla määriteltyä 

menettelyä: 



• Täytä loppukysely vahvistaaksesi aikomuksesi palauttaa OBH Nordica. The Insiders ilmoittaa 

loppukyselystä sähköpostitse kampanjan päättyessä. 

 

• Osallistuja saa myöhemmässä sähköpostiviestissä lisäohjeita OBH Nordica palauttamiseksi 

maksutta, ja talletus palautetaan. The Insiders ilmoittaa ohjeet kampanjan lopussa. 

 

Osallistujien on varmistettava, että OBH Nordica palautetaan vahingoittumattomana, puhtaana ja 

täydellisenä alkuperäispakkauksessa (mukaan lukien laatikko, sisäpakkaus, mahdolliset lisävarusteet 

ja The Insiders -laatikko). 

Jos OBH Nordica palautetaan muulla kuin sovitulla tavalla, tämä tapahtuu osallistujan kustannuksella 

ja riskillä. Osallistuja vastaa kustannuksista, jos OBH Nordica katoaa, ja siinä tapauksessa hänen 

talletuksensa pidätetään. 

Kun laite on vastaanotettu turvallisesti, The Insiders alkaa käsitellä hyvitystä.  

Huomaa, että jos OBH Nordica ei palauteta kampanjan jälkeen määritellyn ajan kuluessa, osallistujilla 

ei ole mahdollisuutta palauttaa laitetta myöhemmin. Takuumaksu pidätetään tässä tapauksessa 

määräämättömäksi ajaksi. 

 

Tietosuoja 

Kaikkia tietoja käsitellään äärimmäisen luottamuksellisesti. Osallistujien henkilötietoja luovutetaan 

kolmansille osapuolille vain nimenomaisella luvalla. Jos sinua ei valita, poistamme kaikki pankki- tai 

luottokorttitietosi järjestelmästä välittömästi. 

 

Valinta 

Osallistujat valitaan tähän kampanjaan OBH Nordica in ja The Insidersin sopimien kriteerien 

perusteella. Valinnan tekee The Insiders, ja se on sitova ja lopullinen. Valitsematta jääminen ei vaikuta 

mihinkään myöhempiin hakemuksiin tai osallistumiseen muihin The Insidersin tai sen tytäryhtiöiden 

järjestämiin kampanjoihin. Tämä valintatapa on katsottu tarpeelliseksi, koska ehdokkaiden määrä on 

usein paljon suurempi kuin käytettävissä olevien paikkojen määrä. 

 

Huolehdi OBH Nordica 

Osallistujan vastuulla on pitää OBH Nordica puhtaana ja toimintakuntoisena, kun se on hänen 

hallussaan. Osallistuja ei saa missään tapauksessa myydä - tai yrittää myydä - OBH Nordica kampanjan 

aikana, sillä hän on vaarassa rikkoa edellä esitettyjä tuotepalautusehtoja. 

Yleiset ehdot ja edellytykset 

The Insiders ei ole vastuussa kampanjan teknisistä tai muista ongelmista, jotka johtuvat kampanjasta 

tai jotka johtuvat tekijöistä, joihin The Insiders tai OBH Nordica eivät voi vaikuttaa. Kukin osallistuja on 

itse vastuussa siitä, että sekä ohjelmisto että laitteisto on suojattu ja että ne ovat hyvässä 



toimintakunnossa. Osallistuminen tähän kampanjaan edellyttää näiden sääntöjen ehdotonta 

hyväksymistä. 

The Grapevine, joka toimii nimellä "The Insiders" ja johon jäljempänä viitataan nimellä The Insiders, ei 

ole vastuussa suorista, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston 

käytöstä tai verkkosivuston kautta saaduista tiedoista. 

The Insiders ei ole millään tavoin vastuussa mahdollisista vahingoista, joita rekisteröidylle jäsenelle 

aiheutuu tuotteen tai palvelun käyttämisestä kampanjan aikana. 

Valmistaja ja jakelija ovat aina yhteisvastuussa tuotteesta tai palvelusta, jota rekisteröity jäsen käyttää 

kampanjan aikana. 

Rekisteröidyn jäsenen on aina noudatettava tuotteen tai palvelun käyttöohjeita ja/tai noudatettava 

tiukasti tuotteen tai palvelun käyttöohjetta. 

Verkkosivusto sekä siihen mahdollisesti sisältyvien tekstien, kuvien, grafiikan, äänitiedostojen, 

animaatioiden, videotallenteiden, tietojen organisoinnin ja tietokantojen sisältö (eli tiedot) ovat The 

Insidersin henkistä omaisuutta. Tiedot on suojattu tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 30. kesäkuuta 

1994 annetulla lailla sekä kaikilla teollis- ja tekijänoikeuksiin sovellettavilla säännöksillä. 

Sinulla on oikeus tutustua verkkosivuilla oleviin tietoihin yksityiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön 

ja/tai ladata niitä. Kaikki muu käyttö, mukaan lukien mutta ei rajoittuen sivuston tai The Insidersin 

tietojen jäljentäminen, levittäminen, saattaminen yleisön saataville ja/tai uudelleenkäyttö missä 

tahansa muodossa, kokonaan tai osittain, tilapäisesti tai pysyvästi, on ehdottomasti kielletty ilman The 

Insidersin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

 

Tuotettu sisältö 

Osallistuessasi tähän kampanjaan sinulla on mahdollisuus osoittaa lähettiläsaktiivisuuttasi 

julkaisemalla verkossa sisältöä, joka sisältää muun muassa kuvia, videoita, arvosteluja, suositteluja, 

twiittejä ja muita mediamuotoja (jäljempänä "verkkosisältö"). Osallistumalla tähän kampanjaan 

hyväksyt, että OBH Nordica voi käyttää tai hyödyntää kaikkea tai mitä tahansa verkkosisältöä maksutta 

markkinointitoimissa, riippumatta siitä, liittyykö se tähän kampanjaan vai mihin tahansa muuhun 

markkinointitoimintaan, ja luovut täten kaikista teollis- ja tekijänoikeuksista, mukaan lukien, mutta ei 

rajoittuen, verkkosisällön tekijänoikeudet. 


