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 Deltakelse i denne kampanjen krever følgende handling fra deltakeren:  
• De deltakerne som blir valgt ut til kampanjen, blir bedt om å kjøpe enheten via en betalingslenke  
• Skriv en anmeldelse av produktet på The Insiders sin hjemmeside  
• Kopiere anmeldelsen og publisere den på en nettside som vi foreslår   
• Ta vår obligatoriske sluttundersøkelse  
 

  

Betaling og levering av Samsung-enheten  
Når deltakerne første melder seg på kampanjen, så kreves ingen betaling. Når registreringsperioden 
er over, vil vi lage en liste over de kandidatene vi føler passer best til den nødvendige profilen for 
Samsung-kampanjen. En e-post vil da bli sendt til de utvalgte kandidatene med mer informasjon og 
en betalingslenke til The Insiders. De første deltakerne som lykkes med å betale blir deretter 
automatisk valgt ut for kampanjen og vil motta Samsung-enheten hjemme hos dem.    
  

Produkt  Butikkpris  Insider pris    

Bespoke Jet™ pro extra 

(VS20A95973B/**) 
11.999,00 KR 7.199,00 KR 

Bespoke Jet™ complete extra 

(VS20A95943N/**) 
11.499,00 KR 6.899,00 KR 

Bespoke Jet™ complete 

(VS20A95843W/**) 
10.499,00 KR 6.299,00 KR 

   
Kampanjeaktiviteter   
Deltakerne vil motta Samsung-enheten hjemme for å prøve gjennom kampanjen. De blir da bedt om 
å skrive en produktanmeldelse og dele denne på nettet. Det er også viktig at deltakerne fyller ut 
sluttundersøkelsen som vil bli gjort tilgjengelig på slutten av kampanjen. Undersøkelsen vil bli gjort 
tilgjengelig på slutten av kampanjen; og må være gjennomført innen gitte datoer. Deltakerne vil bli 
informert om dette på e-post  
  
Timing  
Kampanjens varighet er tydelig oppgitt på nettsiden. Deltakerne vil kunne bruke produktet under 
kampanjens live-fase (se infosiden for detaljer).   

  

Registrering  
Deltakere kan søke om å delta i denne kampanjen via nettstedet The Insiders. Kun én konto per 
husholdning er tillatt; i tilfelle misbruk eller falsk informasjon, kan den potensielle innsideren bli 
utestengt fra kampanjen uten forvarsel. For å delta i The Insiders’ Samsung kampanje, må 
potensielle søkere fylle ut listen over spørsmål sannferdig og fullstendig.  
  

  

Retur og bytte  
Enheten kan bare returneres i løpet av 2 uker etter at du har mottatt produktet. Hvis du ønsker å 
returnere produktet innen disse 14 dagene, må du sende produktet tilbake i originalemballasje og i 
forskriftsmessig stand uten skader. Vi vil da refundere deg hele betalingen. På slutten av kampanjen 
vil du ikke ha muligheten til å returnere produktet til The Insiders. Hvis enheten din krever utskifting 
eller reparasjon på noe tidspunkt i løpet av kampanjens varighet, ber vi deg sende en e-post til: 



infonorway@theinsidersnet.com, for å sikre at det er satt forventninger til tidslinjer for 
gjennomgang av kampanjen og kampanjedeltakelsen.  
  
Personvern  
Alle detaljer vil bli behandlet med den full konfidensialitet. Personopplysninger om deltakere vil kun 
bli gitt til tredjeparter med tillatelse. Hvis du ikke blir valgt, vil vi fjerne alle debet-
/kredittkortopplysningene dine fra systemet umiddelbart.  
  
Utvalg  
Deltakerne vil bli valgt for denne kampanjen basert på spesifikke kriterier som er satt av The Insiders 
og Samsung. The Insiders skal velge ut deltakere, og deres beslutning er endelig og bindende. Hvis 
du ikke velges ut for denne bestemte kampanjen, vil det ikke ha noen betydning for eventuelle 
senere søknader for, 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.  
  
Ta vare på ditt produkt.  
Det er deltakernes ansvar å passe på at Samsung produktet er i god stand, og ikke ødelegges. 
Deltakeren skal ikke under noen omstendighet, selge eller gjøre forsøk på å selge Samsung 
produktet som de har fått tildelt av The Insiders da dette vil bryte med vilkårene og betingelsene for 
kampanjen.   
   
  
Generelle vilkår og betingelser  
The Insiders og/eller Samsung 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 Samsung. Det er ansvaret til hver enkel deltaker å sikre at enheten holdes i god   
tilstand.  Grapevine, som handler under navnet "The Insiders" og/eller Samsung, 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/eller Samsung kan ikke holdes ansvarlig på 
noen måte uansett for potensiell skade som er oppstått fra det registrerte medlemmet som følge av 
bruk av produktet eller tjenesten i løpet av kampanjen. Samsung sitt 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 Samsung 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 Samsung 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  
   
 

  
  
 


