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Pyydämme kampanjan osallistujia tekemään seuraavat toimenpiteet:
•

Kun sinut on valittu mukaan kampanjaan, sinulta pyydetään takuuraha (katso lisätiedot alla)

Loppukyselyn täyttäminen on pakollista. Osallistujien tulee kyselyssä vahvistaa päätöksensä joko
palauttaa tai pitää Roomba i3, Roomba i3+, Roomba i7, Roomba i7+, Roidmi RS40.
•

Mikäli osallistuja haluaa palauttaa testituotteensa, heidän tulee palauttaa se alla olevien
palautusohjeiden mukaisesti (katso alla kohta–imurin palauttaminen).

Takuuraha
Kampanjan hakuvaiheessa emme pyydä osallistujilta takuurahaa. Kun kampanjan hakuaika on
päättynyt, The Insiders tekee listan Roomba i3, Roomba i3+, Roomba i7, Roomba i7+, Roidmi RS40 kampanjaan tai ns. WITT –imurikampanjaan, sopivista kandidaateista.
Listan kandidaateille lähetetään sähköpostitse tieto valinnasta ja heitä pyydetään maksamaan
takuuraha. Takuuraha i3 235 euro (ovh 469 e) , i3+ 375 euro (ovh 749 e), i7 335 euro (ovh 669 e), i7+
465 euro (ovh 929 e), Roidmi RS40 275 euro (ovh 549 e). Emme pyydä mitään maksua tätä ennen.
Takuuraha on normaali käytäntö kampanjoissa, joissa insiderit pääsevät testaamaan arvokkaita ja
hinnakkaita tuotteita kuten WITT –imureita.
Listatut kandidaatit, jotka maksavat takuurahansa ovat automaattisesti mukana kampanjassa, ja
heille lähetetään WITT –imuri. Takuurahan tarkoitus on korvata tuotteelle mahdolliset koituvat
vahingot (tuotteen häviäminen, rikkoutuminen jne) kampanjan aikana. Mikäli haluat palauttaa
tuotteesi kampanjan päätyttyä, voit lähettää sen takaisin Insidereille ilmaiseksi ja takuurahasi
palautetaan sinulle (katso alla kohta Tuotteen ostaminen tai palauttaminen).

Insidereiden WITT –imurien ja paketin kotiinkuljetus
Kampanjaan listatuille kandidaateille lähetetään sähköpostitse linkki maksusivulle, jossa heidän
pyydetään maksamaan takuuraha WITT –imurista suoralinkin kautta. Emme pyydä mitään maksua
ennen tätä vaihetta. Ensimmäiset henkilöt listalla, jotka maksavat takuurahansa tulevat
automaattisesti valituiksi kampanjaan ja heille lähetetään WITT –imuri kotiinkuljetuksella. Tämän
takuurahan tarkoitus on korvata mikäli tuotteelle tapahtuu vahinkoja (varkaus, häviäminen,
rikkoutuminen) kampanjan aikana. Mikäli haluat palauttaa tuotteesi kampanjan päätyttyä, voit
lähettää sen takaisin Insidereille ilmaiseksi ja takuurahasi palautetaan sinulle (katso alla kohta
Tuotteen ostaminen tai palauttaminen).

Kampanjan toimenpiteet
Insiderit saavat WITT –imurit kokeiltavakseen viideksi viikoksi, jonka aikana he kirjoittavat ja
postaavat arvosteluja tuotteesta listaamillemme verkkosivuille. Kaikkien osallistujien tulee täyttää
Loppukysely, jossa insiderit voivat ilmoittaa mikäli he haluavat palauttaa tai pitää OBH Nordica –
imurinsa kun kampanja on ohi. Kysely julkaistaan verkkosivuilla kampanjan päätyttyä, ja osallistujille
ilmoitetaan tästä sähköpostitse. Kysely tulee täyttää annetun aikataulun mukaan.

Aikataulu
Kampanjan aikataulu on näkyvissä kampanjan verkkosivuilla ja blogipostauksissa. Insiderit voivat
testata WITT -imureita aikavälillä 10/06/2021 - 11/07/2021.

Rekisteröinti
Voit hakea kampanjaan verkkosivuillamme theinsidersnet.com olevan kampanjasivun kautta. Jotta
voimme käsitellä hakemuksesi, tulee sinun vastata kaikkiin rekisteröitymiskyselyssä annettuihin
kysymyksiin rehellisesti ja niin tarkasti kuin mahdollista. Vain yksi osallistuja per kotitalous on
sallittu. Jos osallistuja antaa vääriä tietoja, tai jos The Insiders havaitsee tai epäilee osallistujaa
tietojen väärinkäytöstä, osallistuja voidaan poistaa kampanjasta ilman varoitusta.

Maksuohjeet
Pyydämme kampanjan osallistujilta takuurahan. Takuuraha i3 235 euro (ovh 469 e), i3+ 375 euro
(ovh 749 e), i7 335 euro (ovh 669 e), i7+ 465 euro (ovh 929 e), Roidmi RS40 275 euro (ovh 549 e) ja
tämä maksu tulee suorittaa pankki- tai luottokortilla. Emme pyydä mitään maksua tätä ennen.
Kun kampanjan hakuaika on päättynyt, The Insiders tekee listan kampanjaan sopivista
kandidaateista. Listan kandidaateille lähetetään sähköpostitse tieto valinnasta ja heitä pyydetään
maksamaan takuuraha. Sähköpostissa on suora linkki maksusivulle, jossa osallistujat voivat suoraan
maksaa takuurahan WITT -imuristaan.

Tuotteen ostaminen tai palauttaminen
Kampanjan päätyttyä osallistujilla on kaksi vaihtoehtoa:
1) He voivat pitää Roomba i3 ,Roomba i3 + ,Roomba i7 - ,Roomba i7 + ,Roidmi RS40 -imurin;
jolloin me emme palauta takuurahaa ja osallistuja voi näin ollen ostaa imurin isolla
alennuksella sen normaalihintaan verrattuna.
2) Voivat palauttaa imurin seuraamalla alla olevia ohjeita.

WITT –imurin palauttaminen

Kun kampanja on päättynyt, osallistujat voivat palauttaa WITT -imurin seuraavia alla olevia ohjeita
noudattaen:
•
•

Täytä loppukysely ja vahvista siinä toivomuksesi WITT -imurin palauttamisesta. Ilmoitamme
sinulle kun Loppukysely on julkistettu verkkosivuilla kampanjan päätyttyä ja voit täyttää sen.
Lähetämme osallistujille lisäohjeita sähköpostilla imurin palauttamisesta sekä takuurahan
takaisin saamisesta. Nämä ohjeet lähetetään vasta kun kampanja on ohi.

Osallistujien tulee huolehtia, että he palauttavat WITT –imurin täysin alkuperäisessä kunnossa,
puhtaana ja alkuperäisessä paketissa (mukaan lukien imurin laatikko, kaikki muu
paketointimateriaali ja Insidersien laatikko).
Mikäli osallistuja ei palauta WITT –imuria sovittujen ehtojen mukaisesti, tämä on osallistujan
vastuulla. Osallistuja on vastuussa korvaamaan WITT–imurin mikäli se häviää tai rikkoutuu ja
menettää tässä tapauksessa takuurahansa.
Kun laite on palautettu Insiderseille asianmukaisesti, osallistuja saa takuurahansa takaisin.
Huom. Mikäli WITT –imuria ei ole palautettu määräajan sisällä kampanjan päätyttyä, osallistuja ei voi
enää palauttaa sitä ja menettää takuurahansa.

Yksityisyydensuoja
Käsittelemme kaikkia osallistujan tietoja noudattaen yksityisyyden tietosuojasäädäntöjä. Emme jaa
mitään osallistujien tietoja muiden tahojen kanssa ilman heidän suostumustaan. Mikäli sinua ei
valita mukaan kampanjaan, poistamme kaikki maksukorttitietosi järjestelmästämme välittömästi.

Osallistujien valinta
Osallistujien valinta kampanjaan perustuu asiakkaamme WITT sekä The Insiders määrittelemiin
erityisiin kriteereihin. Valinnan tekee The Insiders ja se on pysyvä sekä sitova. Jos hakija ei tule
valituksi tähän kampanjaan, sillä ei ole vaikutusta mahdollisuuteen hakea tai osallistua muihin The
Insidersin kampanjoihin tulevaisuudessa. Tämä valintaprosessi on välttämätön, silla hakijoiden
määrä on huomattavasti suurempi kuin osallistujapaikkojen.

WITT –imurin hoito ja kunnossapito
Osallistuja vastaa tuotteen puhtaana pidosta sekä toimintakunnon ylläpidosta koko sen ajan, kun
tuote on hänen hallussaan. Osallistuja ei saa missään olosuhteissa myydä tai yrittää myydä tuotetta
kampanjan aikana. Muutoin osallistuja rikkoo kampanjan ehtoja ja voi menettää palautusoikeutensa.

Yleiset ehdot
The Insiders, WITT ei ole vastuussa teknisistä ongelmista kampanjan aikana, jotka ovat muiden
tahojen aiheuttamia tai joita he eivät voi kontrolloida. Jokainen osallistuja on vastuussa
testituotteensa toimintakunnon ylläpidosta. Tähän kampanjaan osallistuminen tarkoittaa sitä, että

osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Kaikki tilanteet näiden sääntöjen ulkopuolella selvitetään
organisoijien kanssa erikseen.
The Grapevine, joka käyttää toiminimeä The Insiders ja WITT eivät ole vastuussa millään tavalla
suorasta tai epäasuorasta haitasta, joka koituu verkkosivujen tai niillä olevan tiedon käytöstä. The
Insiders ja WITT ei ole vastuussa haitasta, jota rekisteröityneelle jäsenelle voi koitua laitteen käytöstä
tai palveluista kampanjan aikana.
WITT vastuu kampanjan aikana on rajattu osallistujan saaman testituotteen takuuseen. Vastuu
viittaa testituotteelle annettuun rajattuun takuuseen edellyttäen, että osallistuja noudattaa tarkasti
WITT -tuotteen mukana tulleita käyttöohjeita ja/tai esitteitä. Rekisteröitynyt jäsen sitoutuu
noudattamaan laitteen ja/tai palvelun annettuja ohjeistuksia tiukasti.
The Insiders verkkosivut ja koko sen sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, graafiset elementit, videot
ja äänet sekä kaikki muut tiedot, ovat The Insidersin omistuksessa. Tieto on suojattu Iso-Britannian
lain ja 30. kesäkuuta 1994 määritellyn säädöksen mukaan.
Sinulla on oikeus katsoa sekä ladata verkkosivuilla olevaa tietoa omaan yksityiseen käyttöösi. Kaikki
muu käyttö, kuten kopioiminen ja tiedon jakaminen The Insidersin verkkosivuilta muille ja/tai
julkisesti osittain tai kokonaan, väliaikaisesti tai pysyvästi on kiellettyä ilman kirjallista lupaa
etukäteen The Insidersilta.

Luotu sisältö
Osallistuminen tähän kampanjaan antaa mahdollisuuden toimia ”brändilähettiläänä” julkaisemalla
sisältöä verkossa WITT tuotteesta, joka sisältää, mutta ei näihin rajoittuen, kuvia, videoita,
arvosteluja, arviointeja, viestejä, twiittejä sekä muita mediamuotoja (jäljempänä "online-sisältö").
Osallistumalla tähän kampanjaan hyväksyt että WITT sekä The Insiders voivat käyttää tai hyödyntää
kaikkea luomaasi online-sisältöä markkinointitoiminnoissa tai osana niitä. Näitä ovat, mutta eivät
rajoitu, kaikki tiedotusvälineet eri muodoissa, mukaan lukien painetut julkaisut, visuaalinen media,
mainosmateriaalit, eri osapuolten tuotteiden tai palveluiden mainonta tai mainonta kyseisten
osapuolten verkkosivuilla.

