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Deltakelse i denne kampanjen krever følgende handling fra deltakeren: 

• Deltakerne som blir valgt til å delta i kampanjen, må betale et kampanjedepositum (se nedenfor). 

• Gjennomføring av vår obligatoriske sluttundersøkelse. Dette er stedet hvor deltakerne må bekrefte 

om de ønsker å returnere eller beholde OBH Nordica Air Force All-in-one 460. 

• Hvis deltakeren velger å returnere Air Force All-in-one 460, må de sende den tilbake i samsvar med 

den spesifiserte returprosedyren (se avsnitt nedenfor, med tittelen 'Returner OBH Nordica Air Force 

All-in-one 460') . 

 

Innbetaling av depositumet og levering av produktet. 

Når deltakerne først søker på denne kampanjen, kreves det ingen innskudd. Når søknadsperioden er 

ferdig, vil The Insiders lage en liste med kandidater som passer best til brukerprofilen til OBH Nordica 

Air Foce All-in-one 460. De utvalgte kandidatene vil motta en e-post som inneholder en lenke til The 

Insiders betalingsside, hvor de vil bli bedt om å betale kampanjedepositumet på 2.099 kr (mot RRP 

av 4.239 kr) for Air Force All-in-one 460. Ingen innskudd er nødvendig inntil denne fasen. 

Dette er standard praksis for kampanjer hvor deltakerne får en sjanse til å teste eksklusive og dyre 

produkter (i dette tilfellet OBH Nordica Air Force All-in-one 460).  

De første deltakerne som vellykket betaler innskuddet blir automatisk valgt ut for kampanjen og vil 

motta OBH Nordica Air Force All-in-one 460 hjemme. Et slik depositum kreves for å dekke mulig tap, 

skade og tyveri for OBH Nordica Air Force All-in-one under kampanjen. Hvis kanditatene ønsker å 

returnere enheten etter at kampanjen er over, kan de sende den tilbake til The Insiders gratis og 

innskuddet vil bli tilbakebetalt (se delen nedenfor, med tittelen ‘Returner eller behold enheten din’). 

 

Kampanjeaktiviteter 

Deltakerne mottar OBH Nordica Air Force All-in-one 460 til å teste i 5 uker for deretter skrive og 

publisere produktanmeldelser på spesifikke nettsteder. Det er også viktig at deltakerne fullfører 

sluttundersøkelsen slik at de kan indikere valget om å beholde eller returnere OBH Nordica Air Force 

All-in-one 460 på slutten av kampanjen. Undersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig på nettet etter 

kampanjen; deltakerne vil bli informert om dette via e-post. Sluttundersøkelsen må fullføres innen 

den oppgitte datoen. 

 

 

 



Tidsperiode 

Varigheten på kampanjen er tydelig oppgitt på hjemmesiden og på kampanjebloggen. Deltakerne vil 

ha mulighet til å teste OBH Nordica Air Force All-in-one 460 mellom 09/06/2020 til 14/07/2020.  

  

Registrering  

Deltakerne kan søke om å delta i The Insiders’ OBH Nordica & Tefal kampanje via vår nettside. 

Søkerne må fullføre en spørreundersøkelse for å registrere seg som ønskede deltaker. Det er kun 

tillatt med én deltaker per husholdning i denne kampanjen; i tilfelle en deltakers misbruk eller 

leverer falsk informasjon, eller hvis dette mistenkes av The Insiders, vil deltakeren/deltakerne forbys 

fra deltakelse i kampanjen uten advarsel. 

 

Bankkort- / kredittkortdetaljer 

For å delta i denne kampanjen, krever vi et depositum på 2.099 KR for Air Force All-in-one 460. Når 

kandidatene først søker på denne kampanjen, kreves ingen innskudd. Når søknadsperioden er 

avsluttet, lager vi en liste over de kandidatene som vi føler passer best til den påkrevde profilen for 

OBH Nordica Air Force All-in-one 460. En e-post vil deretter bli sendt til de kandidatene med en 

lenke til betalingssiden vår der de vil be dem betale et kampanjedepositum for OBH Nordica Air 

Force All-in-one 460. De første deltakerne som vellykket betaler innskuddet, blir deretter automatisk 

valgt ut for kampanjen og vil motta OBH Nordica Air Force All-in-one 460. 

  

Returnerer eller behold produktet 

På slutten av kampanjen vil deltakerne ha to alternativer: 

1) Kjøpe Air Force All-in-one 460; hvor vi beholder depositumet som full betaling av Air Force All-in-

one 460.  

2) Returnere Air Force All-in-one 460. For å returnere produktet må deltakerne følge 

returprosedyren nedenfor. 

 

Returnere OBH Nordica Air Force All-in-one 460 

Når kampanjer er over, kan deltakerne returnere OBH Nordica Air Force All-in-one 460 ved å følge 

prosessen nedenfor: 

• Fyll ut sluttundersøkelsen for å bekrefte intensjonen om å returnere OBH Nordica Air Force 

All-in-one 460. Sluttundersøkelsen vi bli sendt til deltakerne via e-post på slutten av 

kampanjen. 

• Deltakerne vil motta ytterlige instruksjoner via en senere e-post om å returnere OBH 

Nordica Air Force All-in-one 460 gratis, og det fulle depositumet vil bli refundert.  

• Deltakerne må sørge for at OBH Nordica Air Force All-in-one 460 blir returnert uskadet, ren 

og komplett i originalemballasjen (inkludert esken, innvendig emballasje, alt tilbehør og The 

Insiders-esken). Hvis OBH Nordica Air Force All-in-one 460 returneres på en annen måte enn 

det som er beskrevet, vil dette bli på bekostning og risiko for den enkelte deltakeren. 

Deltakeren vil være ansvarlig for kostnadene hvis OBH Nordica Air Force All-in-one 460 går 

tapt, og i så fall vil innskuddet deres bli holdt tilbake.  



• Ved sikker mottakelse av enheten vil The Insiders begynne å behandle refusjonen.  

• Vær oppmerksom på at hvis OBH Nordica Air Force All-in-one 460 ikke returneres i den 

angitte tidsrammen etter kampanjen, har deltakerne ingen mulighet til å returnere enheten 

senere. I dette tilfellet vil innskuddet bli behold på ubestemt tid. 

 

Personvern  

Alle dine personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt og i samsvar med The Insiders’ 

retningslinjer for personvern. Personlig informasjon om deltakerne vil bare bli gitt til tredjepart med 

eksplisitt tillatelse. Vi vil fjerne bankkort- / kredittkortinformasjonen fra systemet umiddelbart for de 

deltakerne som ikke blir valgt til å delta i kampanjen. 

 

Utvalg  

Deltakerne vil bli valgt for denne kampanjen basert på spesifikke kriterier som er satt av The Insiders 

og OBH Nordica. The Insiders skal velge ut deltakere, og deres beslutning er endelig og bindende. For 

de deltakerne som ikke blir valgt, vil det ikke ha noen betydning for eventuelle senere søknader, 

eller deltakelse i andre kampanjer som drives av The Insiders eller dets datterselskaper. Denne typen 

utvalg har blitt ansett som nødvendig, da antallet søkere ofte er mye høyere enn antallet 

tilgjengelige plasser. 

 

Ivaretar din OBH Nordica Air Force All-in-one 460 

Det er deltakerens ansvar å holde OBH Nordica Air Force All-in-one 460 ren og i god stand mens den 

er i deres eie. Deltakeren skal ikke under noen omstendigheter selge - eller forsøke å selge - OBH 

Nordica Air Force All-in-one 460 i løpet av kampanjen, da de risikerer å bryte retningslinjene for 

produktreturer som er beskrevet ovenfor. 

 

Generelle vilkår og betingelser 

The Insiders og OBH Nordica er ikke ansvarlig for tekniske eller andre problemer med denne 

kampanjen som oppstår fra eller forårsakes av elementer som ikke kan kontrolleres av verken The  

Insiders eller OBH Nordica. Det er ansvaret til hver enkel deltaker å sikre at enheten holdes i god 

tilstand.  Grapevine, som handler under navnet The Insiders og OBH Nordica, kan ikke holdes 

ansvarlige for direkte, indirekte eller utilsiktet skade som resulterer fra bruken av nettsidene eller 

informasjonen som fås fra nettsidene. The Insiders og OBH Nordica kan ikke holdes ansvarlig på 

noen måte uansett for mulig skade som er oppstått fra det registrerte medlemmet som følge av bruk 

av produktet eller tjenesten i løpet av kampanjen. OBH Nordicas ansvar under denne kampanjen er 

begrenset til ansvar for produktet som du mottar for å delta i denne kampanjen og som er underlagt 

den begrensede garantien som gis og at du overholder brukerinstruksjonene og/eller overholder 

instruksjonsheftet som er inkludert med produktet.   

Nettsidene, samt innholdet i tekstene, bildene, grafikken, lydfilene, animeringene, videoopptak, 

dataorganisasjon og databaser som kan ha blitt inkludert (dvs. informasjonen) forblir den 

intellektuelle eiendommen til The Insiders. Informasjonen er beskyttet under Act of 30 June 1994 

som dekker opphavsrettigheter og relaterte rettigheter, og av helheten til forskriftene som gjelder 



for intellektuell eiendom. Du har rett til å konsultere informasjonen på nettsidene for privat og 

personlig bruk og/eller laste den ned. Enhver annen bruk, inkludert, men ikke begrenset til 

reproduksjon, demontering, tilgjengeliggjøring for offentligheten og/eller gjenbruk i enhver form, 

helt eller delvis, midlertidig eller permanent, av nettsidene eller detaljene til The Insiders, er strengt 

forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra The Insiders.    

 

Generert innhold  

Ved deltagelse i denne kampanjen vil du ha muligheten til å demonstrere din ambassadør aktivitet. 

Ved å publisere innhold online om OBH Nordica som inkluderer, men som ikke er begrenset til, 

bilder, videoer, bedømmelser, utsagn, oppslag, tweets og alle andre medieformater (heretter kalt 

"onlineinnhold"). Ved å delta i denne kampanjen godtar du at både OBH Nordica og The Insiders kan 

bruke alt eller noe av onlineinnholdet i markedsføringsaktiviteter (som inkluderer, men som ikke er 

begrenset til alle og noen medier, inkludert trykte utgivelser, presentasjoner,  kampanjematerialer, i 

annonseringen av partens varer eller tjenester eller på partens nettsider)  enten for eller i 

forbindelse med denne kampanjen, eller for eller i forbindelse med noen andre  

markedsføringsaktiviteter uansett i hele verden og kostnadsfritt, og du sier herved fra deg  

eventuelle opphavsrettslige eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til,  

opphavsrettigheten til onlineinnhold. Det er ingen tidsgrense for dette, og onlineinnholdet kan 

brukes av OBH Nordica og The Insiders på ubegrenset tid.   


