
 

 
 

 

 

Insiders – Bose Smart lydplanke 600-kampanjevilkår for Innsidersdeltakelse 
 
For å delta i denne kampanjen må deltakeren gjøre følgende: 
• Hvis deltakere velges ut til å delta i kampanjen, vil de bli bedt om å kjøpe enheten via en betalingslenke. 
• Skrive en anmeldelse 
• Ta opp en video når produktet er tatt ut av pakken. 
• Lag et innlegg i sosiale medier. 
• Fullføre avsluttende eksamen, som er obligatorisk. 
   
Insiders Bose Smart lydplanke 600-kampanje er drevet av The Insiders som en tilknyttet GrapeVine. 
"Insiderne" og dets morselskap er ikke ansvarlige for tekniske eller andre problemer i denne kampanjen som 
oppstår som følge av den eller forårsaket av elementer utenfor noen av selskapenes kontroll. Det er hver 
enkelt deltakers ansvar å sørge for at produktene er beskyttet og i god stand. Denne prøvekampanjen er ikke 
utenfor alle konkurranseregler og all gjeldende lovgivning. Deltakelse i denne kampanj innebærer at 
deltakeren betingelsesløst godtar disse reglene samt klare tiltak fra deltakerens side: 
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Kampanjeoversikt 
Som deltaker i Insiders Bose Smart lydplanke 600-kampanjen har du rett til å motta: Bose Smart lydplanke 
600 til en eksklusiv pris for Insiders, og i bytte godtar du å fullføre de verbale aktivitetene som er oppført på 
kampanjesiden. I tillegg er det viktig at du fullfører undersøkelsen på slutten av kampanjen for å gi din 
generelle tilbakemelding på produktet du mottok. Den endelige undersøkelsen vil bli lagt ut på nett på 
slutten av kampanjen og du vil bli informert om dette via e-postadressen som er registrert på kontoen din. 
Den endelige undersøkelsen må være gjennomført innen fristen som ble annonsert da den ble publisert. 
 
Dato for kampanjen 
Kampanjens varighet er tydelig angitt på nettsiden og via blogginnleggene. Deltakerne vil kunne bruke de 
utvalgte produktene i en periode på fem uker. 
 
Registrering 



Du kan søke om å delta i denne kampanjen ved å registrere deg på www.theinsidersnet.com. De potensielle 
deltakerne må sannferdig og fullstendig svare på spørsmålene i kampanjedeltakelsesundersøkelsen i løpet av 
abonnementsfasen for å bli vurdert for utvelgelse. 
 
Insiders nettsted 
GrapeVine, som opererer som Insiders, og dets tilknyttede selskaper skal ikke holdes ansvarlig for noen 
direkte, indirekte eller følgeskader som oppstår som følge av bruken av nettstedet eller informasjon 
innhentet gjennom nettstedet. 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 Insiders. 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 informasjon om The 
Insiders er strengt forbudt uten forutgående skriftlig tillatelse fra The Insiders. 
 
Tredjeparts nettsteder 
Våre firmanettsteder inneholder lenker til andre eksterne nettsteder, inkludert men ikke begrenset til 
Facebook, Twitter, YouTube, våre kunders nettsteder, forhandlere og/eller tredjeparts forhandlernettsteder, 
som vi ikke har kontroll over. The Insiders og dets tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for innholdet på 
disse nettsidene og kan derfor ikke holdes ansvarlige for tap eller skade som oppstår ved tilgang til dem. Det 
er våre medlemmers ansvar å lese vilkårene og betingelsene for eventuelle eksterne nettsteder de besøker 
fra nettstedet vårt. 
 
Betalings- og innskuddsinformasjon 
Vær oppmerksom på at ingen innskudd kreves når du registrerer deg for denne kampanj. Når 
abonnementsperioden er utløpt, vil det bli foretatt et forhåndsvalg av kampanjedeltakere. Hvis du blir valgt 
vil du motta en e-post med betalingsinformasjon om hvordan du sikrer deg plass. Hvis du ikke oppfyller 
kravene innen den fastsatte tidsrammen, kan valget ditt i kampanjen bli ugyldig. Vær oppmerksom på at alle 
Insiders - Bose-salg er endelige og ingen retur vil bli akseptert når kampanjen avsluttes. Innkjøp gjøres 
direkte fra produsenten. 
 
Brukere og personvern 
All informasjon vil bli behandlet med den største konfidensialitet. Personopplysninger om deltakere vil kun 
bli utlevert til tredjeparter med deltakerens uttrykkelige tillatelse. Se vår fullstendige bruker- og 
personvernpolicy her. 
 
Valg av deltakere 
Deltakere vil bli valgt til denne kampanjen basert på spesifikke kriterier fastsatt av vår klient. Utvalget gjøres 
av The Insiders og er bindende og endelig. Å ikke bli valgt har ingen innvirkning på eventuelle påfølgende 
søknader eller deltakelse i andre kampanjer. Denne måten å velge på er nødvendig fordi antallet kandidater 
ofte er mye større enn antallet ledige stillinger. 
 
Produktansvar 
Vårt firma er på ingen måte ansvarlig for umiddelbare skader eller følgeskader som følge av bruk - eller 
ineffektiv bruk - av produkter. Som en mellommann mellom våre forbrukere og våre kunder er vi ikke 
ansvarlige for de testede produktene selv, med tanke på erfaring, mangler, garanti eller annen direkte eller 
indirekte skade, da dette forblir under produsentens ansvar og ansvar direkte, som samt alle nødvendige 
tekniske, kjemiske, medisinske, farmasøytiske eller andre tester/undersøkelser, analyser eller 
produkttilbakekallelser av testproduktet som er utført. Vårt firma er ikke ansvarlig overfor deltakende 
medlemmer på noen måte i forbindelse med bruken av produktene og medlemmene vil ikke fremsette krav 
mot vårt firma, relaterte selskaper eller ansatte. Medlemmene er selv ansvarlige for å lese all informasjon 
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gitt av produsenten nøye og for å bruke produktet riktig og på egen risiko. Vårt firma er heller ikke ansvarlig 
for tap, skade eller manglende evne til å levere lovede varer. Vårt firma forbeholder seg retten til å trekke 
tilbake produkter eller endre kampanjens betingelser for deltakelse når som helst. 
 
Kampanjekonkurranser 
Innsidere kan velge, etter eget skjønn, å gjennomføre konkurranser for kampanjedeltakerne fra tid til 
annen i løpet av kampanjeperioden. Kriteriene som konkurranser etableres etter, deltakere velges ut og 
belønnes, konkurranser bedømmes og vinnere bestemmes er helt opp til The Insiders, og de har ingen 
forpliktelse til å dele eller forklare detaljene i kriteriene som brukes. 
 
Code of Conduct 
Deltakelse som medlem av fellesskapet er underlagt følgende atferdskodeks, både i offline-samtaler og i 
online-innlegg når du deltar i påvirkningskampanjer: 
 
Vær oppriktig: Muntlig ord fungerer bare hvis det er oppriktig. Du står fritt til å uttrykke din egen mening om 
et produkt, enten det er positivt eller negativt, men vær snill og oppriktig når du gjør det. 
 
Gi oss tilbakemelding: Du er våre øyne og ører! Hold kontakten og send oss tilbakemeldinger om dine 
erfaringer og andres meninger. 
 
Avsløring: Åpenhet er en kraftig ting. Ved å være åpen og tydelig si at du er en Insider, bygger du tillit og 
etablerer deg som en ærlig kilde. 
 
Forskrifter og avsløringer for elektronisk kommunikasjon: Medlemmer må overholde alle FTC-retningslinjer 
for offentliggjøring: (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/03/ftc-staff-revises-online-
advertising -disclosure- retningslinjer) og retningslinjer for påtegninger og attester: 
(https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2009/10/ftc-publishes-final-guides-governing-
endorsements-testimonials) når de lager personlige innlegg eller innlegg for vårt selskap. Vårt firma krever at 
alle deltakere avslører at de gir tilbakemeldinger og meninger som en del av en kampanje som promoteres. 
Vi tilbyr opplæring og overvåking under kampanjen for å sikre at medlemmene forstår disse retningslinjene 
fullt ut. I tillegg, hvis innholdet endres på noen måte etter at kampanjen er avsluttet, må den nødvendige 
informasjonen forbli uendret for å overholde FTC. 
 
Vær aktiv: Dette betyr å sende tilbakemeldinger regelmessig, følge retningslinjene og delta i 
kampanjeaktiviteter. Vi legger mye arbeid i å lage flotte kampanjer for deg, så det er viktig å være aktiv. I 
tillegg øker dette sjansene dine for å delta i fremtidige kampanjer, mens ingen eller begrenset aktivitet vil 
føre til at du blir midlertidig eller fullstendig fjernet fra fellesskapet vårt. 
  
Vær ansvarlig: Som influencer i vennegruppen din, vær oppmerksom på at enkelte kampanjer har 
aldersgrenser (f.eks. kampanjer som involverer alkohol, vokseninnhold, farmasøytiske produkter osv.) Vær 
oppmerksom på dette når du deler prøver, deler utstede kuponger, tar bilder, etc. 
 
Vær respektfull: Siden vi er et åpent fellesskap, må du gjerne si din egen mening. Men ikke glem at din 
mening er synlig for alle å lese. Derfor ber vi deg om å være høflig og unngå nedsettende, upassende eller 
provoserende kommentarer eller tale som er forstyrrende for Insiders-fellesskapet vårt. Medlemmene 
plikter å vise respekt for hverandre uavhengig av rase, religion, seksuell legning mv. All kommunikasjon som 
anses å være i strid med disse retningslinjene vil bli fjernet fra våre kanaler og det ansvarlige medlemmet vil 
bli fjernet på ubestemt tid. 
 
Vær kreativ: Alt innhold produsert av deg er 100 % originalt og vil bli vurdert til en høy standard. Vi tolererer 
ikke plagiering eller tyveri av bilder, videoer, skriftlige anmeldelser eller annet innhold. Medlemmer må alltid 
gi kreditt når det er aktuelt, og sende inn originalt innhold når det kreves. 



 
Ha det gøy: Å delta i en kampanje er en spennende reise som du vil dele med venner og familie! 
 
Brukergenerert innhold 
Når du deltar i denne kampanj, vil du få muligheten til å demonstrere din ambassadøraktivitet ved å legge ut 
innhold på nettet, inkludert men ikke begrenset til bilder, videoer, anmeldelser, attester, tweets og andre 
medieformater ("Brukergenerert innhold"). Ved å delta i denne kampanj godtar du at The Insiders og dets 
tilknyttede selskaper kan bruke ethvert brukergenerert innhold i markedsføringsaktiviteter, enten for eller 
relatert til denne kampanj eller for eller relatert til andre markedsføringsaktiviteter overhodet, og du frasier 
deg herved alle immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, til brukergenerert 
innhold. 
 
Avslutning 
Både medlemmene (ved å gå til "Min profil"-delen av nettstedet) og selskapet vårt forbeholder seg retten til 
å avslutte tjenesten når som helst. Vårt firma kan ikke holdes ansvarlig av et medlem eller tredjepart som 
følge av oppsigelse av en konto. Vær oppmerksom på at alle som ønsker å stenge kontoen sin under en 
kampanje der de er en deltaker, må fortsatt overholde kampanjens vilkår og betingelser og returdatoer og 
retningslinjer som er oppgitt og godtatt av deltakeren ved starten av kampanjen. I tillegg kan vi si opp et 
medlem av en hvilken som helst grunn, når som helst, for feil oppførsel eller manglende overholdelse av 
vilkårene og betingelsene som er angitt her. Uhøflighet eller misbruk av reklamemateriell eller produkter 
mottatt, samt trakassering eller misbruk av andre medlemmer av Insider-fellesskapet vil resultere i 
umiddelbar oppsigelse. Alle deler av denne avtalen som er ment å overleve oppsigelse på grunn av kravene 
som er angitt, skal overleve oppsigelse av disse vilkårene. 


