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BETINGELSER FOR DELTAKELSE I YAMAHA KAMPANJE I NORGE 

 

The Insiders – September/Oktober 2022 

 

Concept Insiders vil få muligheten til å teste en av Yamahas øreplugger eller hodetelefonene nevnt 

nedenfor i flere uker og deretter skrive og publisere anmeldelser på spesifikke nettsteder. 

Disse modellene er: 

- Casque audio YH-E700A BL 

- TW-E3B BL Wireless Headphones 

Varighet 

Kampanjens varighet er tydelig angitt på nettsiden og i de ulike merknadene som er publisert på 

bloggen. Innsidere vil få muligheten til å teste Yamaha-øreplugger eller hodetelefoner fra 

15/09/2022 til 20/10/2022. Hvis det skjer endringer, vil nye datoer bli angitt på kampanjesiden. 

 

Registrering 

Det er mulig å sende inn en søknad om å delta i kampanjen via nettsiden www.theinsidersnet.com. 

Kun én konto per person. Ved misbruk eller bruk av falsk informasjon kan Innsidere slettes uten 

forvarsel. For å delta i The Insiders Yamaha-hodetelefonkampanje er det viktig å fylle ut 

spørreskjemaet riktig og ærlig. 

Integritet 

All informasjon behandles i streng overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. 

Personopplysninger om medlemmer av Insiders utleveres ikke på noen måte til tredjeparter, med 

mindre dette er uttrykkelig godkjent. 

Utvalg 

Kandidatene velges ut på grunnlag av spesifikke kriterier fastsatt av merkevaren og deres personlige 

motivasjon. Dette valget er gjort av The Insiders-teamet i all suverenitet, det er ugjenkallelig og kan 

ikke endres. Hvis du ikke blir valgt i denne kampanjen, vil det ikke påvirke din mulige deltakelse i 

fremtidige kampanjer. Utvelgelsen er viktig gitt det store antallet kandidater. 

 

De utvalgte kandidatene får produktet levert hjem gratis. Det er ikke mulig å returnere produktet på 

slutten av kampanjen. 

 

Ta vare på enheten din 

Under ingen omstendigheter kan deltakeren selge eller forsøke å selge enheten under kampanjen. 

 

Generert innhold 
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Ved å delta i denne kampanj gis innsidere muligheten til å demonstrere sin ambassadøraktivitet ved 

å legge ut innhold på nettet som inkluderer, men ikke er begrenset til, bilder, videoer, anmeldelser, 

attester, tweets og andre medieformater. Ved å delta i denne kampanj godtar deltakerne at Yamaha 

kan bruke hele eller deler av nettinnholdet i markedsføringsaktiviteter for eller i forbindelse med 

denne kampanj, eller for enhver annen markedsføringsaktivitet, og fraskriver seg alle immaterielle 

rettigheter, inkludert men ikke begrenset til online opphavsrett - innholdet. 

 

Endelig forskrift 

Grapevine BVA, som opptrer i egenskap av "The Insiders" og heretter referert til som "The Insiders", 

er ikke ansvarlig for tekniske eller andre problemer som kan oppstå i forbindelse med denne kampanj 

på grunn av årsaker utenfor dens kontroll eller at den eller Yamaha ikke kan kontrollere. 

 

Selskapet "The Insiders" kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader som 

følge av bruken av nettsiden eller informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom den. 

 

Innsiderne kan ikke holdes ansvarlige på noen måte for eventuelle skader påført av deltakeren på 

grunn av bruken av produktene eller tjenestene under kampanjen. 

 

Under alle omstendigheter er produsenten og distributøren solidarisk ansvarlig for produktet eller 

tjenesten som brukes av deltakeren under kampanjen. 

 

Deltakeren er alltid forpliktet til å følge brukermanualene og/eller instruksjonene for produktet eller 

tjenesten nøye. 

 

Nettstedet og dets innhold - inkludert alle tekster, bilder, grafiske presentasjoner, lyd- og videofiler, 

animasjoner, datastrukturer og databaser inkludert i det - er immaterielle rettigheter til The Insiders. 

Informasjonen er beskyttet av lov av 30. juni 1994 om opphavsrett og relaterte rettigheter og av alle 

gjeldende bestemmelser om immaterielle rettigheter. 

 

Medlemmer har rett til å få tilgang til og/eller laste ned informasjonen på nettsiden for rent private 

og personlige formål. Enhver annen bruk, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, spredning, 

publisering og/eller gjenbruk i noen form, helt eller delvis, midlertidig eller permanent, av nettstedet 

eller informasjonen gitt av "Insiderne", er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra "The Insiders". 


