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For å delta i denne kampanjen må deltakeren gjøre følgende: 

Det er obligatorisk å fullføre den endelige undersøkelsen. 

• Når kandidater registrerer seg for denne kampanjen for første gang, kreves ingen betaling. Når 
abonnementsperioden er utløpt, vil vi lage en kortliste over kandidatene vi mener passer best til 
profilen som kreves for Bose QuietComfort Earbuds II. En e-post vil da bli sendt til kandidater på 
listen om hvordan de kan bli med i kampanjen. 

 

Deltakelse i kampanjen ved å fullføre kampanjeoppgavene, som er obligatorisk. 

• Dette er standardprosedyre for kampanjer der innsidere får sjansen til å prøve eksklusive og dyre 
produkter (i dette tilfellet Bose QuietComfort Earbuds II). 

 

Kjøp og levering av Bose QuietComfort Earbuds II: 

• Søkere som blir valgt vil motta en e-post med en lenke til The Insiders betalingsskjerm, hvor de vil 
bli bedt om å betale for Bose QuietComfort-øretelefonene. Ingen betaling kreves før denne fas. De 
første innsiderne på kortlisten som klarer å betale blir da automatisk valgt ut for kampanjen og får 
Bose QuietComfort Earbuds levert hjem til seg. Vær oppmerksom på at du ikke kan returnere 
produktet til Insiders når kampanjen er avsluttet.   

Kampanjehandlinger 

Innsidere kan teste Bose QuietComfort Earbuds II i en periode spesifisert på kampanjesiden og 
deretter skrive og publisere anmeldelser på bestemte nettsteder. I tillegg må deltakerne fylle ut et 
siste spørreskjema. Undersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig på nett på slutten av kampanjen og 
deltakerne vil bli informert om dette på e-post. Undersøkelsen skal gjennomføres innen de angitte 
fristene. 

 

Tidsplanlegging 

Kampanjens varighet er tydelig angitt på nettsiden og i blogginnleggene. Deltakerne vil kunne delta i 
Bose QuietComfort Earbuds II-kampanjen i fire uker. 

 

Registrering 

Du kan søke om å delta i kampanjen ved å registrere deg på www.theinsidersnet.com. Bare én konto 
per husholdning er tillatt; i tilfelle misbruk eller feil informasjon, kan den potensielle innsideren bli 
suspendert fra kampanjen uten forvarsel. For å delta i The Insiders' Bose QuietComfort Earbuds II-
kampanje, må potensielle søkere fullføre deltakerundersøkelsen sannferdig og fullstendig. 

 

 



Returer og bytte 

Det er ingen mulighet for å returnere produktet til Insiders etter at kampanjen er avsluttet. Hvis 
enheten din må skiftes ut eller repareres når som helst i løpet av kampanjeperioden, vennligst gi 
beskjed til Insiders supportteam på infonorway@theinsidersnet.com for å sikre at det er satt 
forventninger angående tidsrammer for gjennomgang og deltakelse i kampanjen. 

 

Informasjon om debet- og kredittkort 

Debet- og kredittkortopplysninger må angis korrekt og fullstendig ved registrering. Etter kampanjen 
vil debet- og kredittkortdetaljene bli slettet. 

 

Integritet 

All informasjon vil bli behandlet med den største konfidensialitet. Personopplysninger om deltakere 
vil kun bli utlevert til tredjeparter med uttrykkelig tillatelse. Hvis en søker ikke velges, vil vi 
umiddelbart fjerne alle betalings- og kredittkortdetaljer fra systemet. 

Utvalg 

Deltakere vil bli valgt til denne kampanjen basert på spesifikke kriterier som er avtalt av Bose og The 
Insiders. Utvalget gjøres av Insiders og er både bindende og endelig. Unnlatelse av å bli valgt har 
ingen innvirkning på etterfølgende søknader eller deltakelse i andre kampanjer utført av The Insiders 
eller dets tilknyttede selskaper. Denne måten å gjøre utvelgelsen på har vært ansett som nødvendig 
fordi antallet kandidater ofte er mye større enn antallet ledige stillinger.  

Vilkår og betingelser 

Innsiderne er ikke ansvarlige for tekniske eller andre problemer i denne kampanj som oppstår som 
følge av den eller forårsaket av faktorer utenfor verken The Insiders eller Boses kontroll. Det er hver 
enkelt deltakers ansvar å sørge for at Bose-produktet er beskyttet og i god stand. Deltakelse i denne 
kampanj innebærer ubetinget aksept av disse reglene. 

The Grapevine, som handler under navnet "The Insiders" og heretter referert til som The Insiders, 
kan ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte eller følgeskader som følge av bruken av 
nettstedet eller informasjon innhentet gjennom nettstedet. 

Innsiderne kan ikke holdes ansvarlige på noen måte for eventuelle skader som det registrerte 
medlemmet kan pådra seg som følge av bruken av produktet eller tjenesten under kampanjen. 

Produsenten og distributøren er alltid solidarisk ansvarlig for produktet eller tjenesten som det 
registrerte medlemmet bruker under en kampanje. 

Det registrerte medlemmet må alltid følge bruksanvisningen og/eller strengt følge bruksanvisningen 
for produktet eller tjenesten. 

Nettstedet, samt innholdet i dets tekster, bilder, grafikk, lydfiler, animasjoner, videoopptak, 
dataorganisasjon og databaser som kan ha blitt inkludert (dvs. Informasjonen) forblir den 
intellektuelle eiendommen til The Insider. Informasjonen er beskyttet av loven av 30. juni 1994 om 
opphavsrett og beslektede rettigheter og av alle bestemmelser om immaterielle rettigheter. 

Du har rett til å få tilgang til informasjonen på nettsiden for privat og personlig bruk og/eller laste 
den ned. Enhver annen bruk, inkludert men ikke begrenset til reproduksjon, spredning, 
tilgjengeliggjøring for allmennheten og/eller gjenbruk i noen form, helt eller delvis, midlertidig eller 



permanent, av nettstedet eller dataene til The Insiders er strengt forbudt uten skriftlig 
forhåndstillatelse fra The Insiders.  

Generert innhold 

Når deltakerne deltar i denne kampanj, har deltakerne muligheten til å demonstrere sin 
ambassadøraktivitet ved å legge ut innhold på nettet, som inkluderer, men er ikke begrenset til, 
bilder, videoer, anmeldelser, attester, tweets og andre medieformater ("onlineinnholdet"). Ved å 
delta i denne kampanj godtar deltakerne at Bose og The Insiders kan bruke eller bruke hele eller 
deler av nettinnholdet i markedsføringsaktiviteter, enten det er for eller relatert til denne 
kampanjen eller for eller relatert til andre markedsføringsaktiviteter, og de frasier seg herved all 
intellektuell eiendomsrettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett til nettinnholdet. 


