
 

 
 

 

 

Insiders - Bose Smart Soundbar 600-kampanjen Villkor för Insiders deltagande 
 
För att delta i denna kampanj måste deltagaren vidta följande åtgärder:   

• Om deltagarna väljs ut för att delta i kampanjen kommer de att uppmanas att köpa enheten via en 
betalningslänk.   

• Skriv en recension  

• Spela in en video när produkten tas ur förpackningen.   

• Göra ett inlägg i sociala medier.   

• Fylla i slutundersökningen, som är obligatorisk. 
   
Insiders Bose Smart Soundbar 600-kampanjen drivs av The Insiders som ett dotterbolag till GrapeVine. "The 
Insiders" och dess moderbolag är inte ansvariga för tekniska eller andra problem i denna kampanj som 
uppstår på grund av den eller som orsakas av element som inte kan kontrolleras av något av företagen. Det 
är varje deltagares ansvar att se till att produkterna är skyddade och i gott skick.  Den här provkampanjen är 
inte utanför alla tävlingsbestämmelser och all tillämplig lagstiftning. Deltagande i denna kampanj innebär att 
deltagaren villkorslöst godkänner dessa regler samt tydliga åtgärder från deltagarens sida: 
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Kampanjöversikt 
Som deltagare i Insiders Bose Smart Soundbar 600-kampanjen har du förmånen att få: Bose Smart Soundbar 
600 till exklusivt pris för Insiders, och i utbyte accepterar du att genomföra de muntliga aktiviteter som anges 
på kampanjsidan. Dessutom är det viktigt att du fyller i enkäten i slutet av kampanjen för att ge din 
övergripande feedback på den produkt du fick. Slutundersökningen kommer att läggas ut på nätet i slutet av 
kampanjen och du kommer att informeras om detta via den e-postadress som finns registrerad på ditt konto. 
Slutundersökningen måste fyllas i senast det slutdatum som meddelades när den publicerades. 
 
Datum för kampanjen 
Kampanjens längd anges tydligt på webbplatsen och via blogginläggen. Deltagarna kommer att kunna 
använda de utvalda produkterna under en period av fem veckor. 
 
Registrering 
Du kan ansöka om att delta i denna kampanj genom att anmäla dig på www.theinsidersnet.com. De 
potentiella deltagarna måste svara sanningsenligt och fullständigt på frågorna i enkäten om deltagande i 
kampanjen under prenumerationsfasen för att kunna komma i fråga att bli utvald. 



 
Webbplats för The Insiders 
GrapeVine, som drivs som The Insiders, och dess dotterbolag kan inte hållas ansvariga för direkta, indirekta 
eller tillfälliga skador som uppstår till följd av användning av webbplatsen eller information som erhållits via 
webbplatsen. Webbplatsen, liksom innehållet i dess texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationer, 
videoinspelningar, dataorganisation och databaser som kan ha inkluderats (dvs. informationen) förblir The 
Insiders immateriella egendom. Informationen skyddas av lagen av den 30 juni 1994 om upphovsrätt och 
närstående rättigheter samt av samtliga bestämmelser om immateriella rättigheter. Du har rätt att ta del av 
informationen på webbplatsen för privat och personligt bruk och/eller ladda ner den. All annan användning, 
inklusive men inte begränsat till reproduktion, spridning, tillgängliggörande för allmänheten och/eller 
återanvändning i någon form, helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, av webbplatsen eller uppgifter om 
The Insiders är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från The Insiders. 
 
Webbplatser från tredje part 
Vårt företags webbplatser innehåller länkar till andra externa webbplatser, inklusive men inte begränsat till 
Facebook, Twitter, YouTube, våra kunders webbplatser, handlare och/eller externa återförsäljares 
webbplatser, som vi inte har någon kontroll över. The Insiders och dess dotterbolag är inte ansvariga för 
innehållet på dessa webbplatser och kan därför inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador som 
uppkommer genom åtkomst till dem. Det är våra medlemmars ansvar att ta del av villkoren för alla externa 
webbplatser som de besöker från vår webbplats. 
 
Information om betalning och insättningar 
Observera att det inte krävs någon insättning när du tecknar dig för den här kampanjen. När 
prenumerationsperioden är avslutad kommer ett förhandsurval av kampanjdeltagare att göras. Om du är 
utvald kommer du att få ett e-postmeddelande med betalningsinformation om hur du säkrar din plats. Om 
du inte uppfyller kraven inom den fastställda tidsramen kan ditt urval i kampanjen bli ogiltigt. Observera att 
alla Insiders - Bose-försäljningar är slutgiltiga och att returer inte accepteras när kampanjen avslutas. Köpen 
görs direkt från tillverkaren. 
 
Användare och sekretess 
Alla uppgifter kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personlig information om 
deltagarna kommer endast att överlämnas till tredje part med deltagarens uttryckliga tillstånd. Se vår 
fullständiga användar- och sekretesspolicy här. 
 
Urval av deltagare 
Deltagarna kommer att väljas ut för denna kampanj på grundval av särskilda kriterier som fastställts av vår 
kund. Urvalet kommer att göras av The Insiders och är bindande och slutgiltigt. Att inte bli utvald har ingen 
betydelse för eventuella senare ansökningar eller deltagande i andra kampanjer. Detta sätt att välja ut 
är nödvändigt eftersom antalet kandidater ofta är mycket större än antalet lediga platser. 
 
Produktansvar 
Vårt företag är inte på något sätt ansvarigt för omedelbara skador eller följdskador till följd av användning - 
eller ineffektiv användning - av produkter. Som mellanhand mellan våra konsumenter och våra kunder är vi 
inte ansvariga för de testade produkterna i sig, när det gäller erfarenhet, defekter, garanti eller någon annan 
direkt eller indirekt skada, eftersom detta förblir under tillverkarens ansvar och ansvar direkt, liksom alla 
nödvändiga tekniska, kemiska, medicinska, farmaceutiska eller andra tester/utredningar, analyser eller 
produktåterkallelser av testprodukten som har utförts. Vårt företag är inte ansvarigt gentemot deltagande 
medlemmar på något sätt i samband med produktanvändningen och medlemmarna kommer inte att göra 
anspråk på vårt företag, närstående företag eller anställda. Medlemmarna ansvarar själva för att noggrant 
läsa all information som tillhandahålls av tillverkaren och att använda produkten korrekt och på egen risk. 
Vårt företag är inte heller ansvarigt för förlust, skada eller oförmåga att leverera utlovade varor. Vårt företag 
förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka produkter eller ändra kampanjens villkor för att delta. 

https://www.theinsidersnet.com/sv-se/info/privacy/
https://www.theinsidersnet.com/sv-se/info/privacy/


 
Kampanjtävlingar 
Insiders kan välja att efter eget gottfinnande genomföra tävlingar för kampanjdeltagarna från tid till annan 
under kampanjperioden. De kriterier enligt vilka tävlingar inrättas, deltagare väljs ut och belönas, tävlingar 
bedöms och vinnare utses är helt och hållet upp till The Insiders, och de har ingen skyldighet att dela eller 
förklara detaljerna i de kriterier som används. 
 
Uppförandekod 
Deltagande som medlem i gemenskapen omfattas av följande uppförandekod, både i offline-samtal och i 
online-inlägg när du deltar i kampanjer för påverkansarbete och påverkanskampanjer: 
 
Var uppriktig: Mun till mun fungerar bara om den är uppriktig. Det står dig fritt att uttrycka din egen åsikt 
om en produkt, vare sig den är positiv eller negativ, men var vänlig och uppriktig när du gör det.  
 
Ge oss feedback: Ni är våra ögon och öron! Håll kontakten och skicka oss feedback om dina erfarenheter och 
andras åsikter. 
 
Upplysningar: Öppenhet är en kraftfull sak. Genom att vara öppen och tydligt ange att du är en Insider 
bygger du upp förtroende och etablerar dig som en ärlig källa. 
 
Föreskrifter och upplysningar om kommunikation online: Medlemmarna måste följa alla FTC:s riktlinjer för 
offentliggörande: (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/03/ftc-staff-revises-online- 
advertising-disclosure-guidelines) och riktlinjer för stöd och omdömen: (https://www.ftc.gov/news-
events/press-releases/2009/10/ftc-publishes-final-guides- governing-endorsements-testimonials) när de gör 
personliga inlägg eller inlägg för vårt företag. Vårt företag kräver att alla deltagare ska upplysa om att de 
lämnar sin feedback och sina åsikter som en del av en kampanj som marknadsförs. Vi tillhandahåller 
utbildning och övervakning under kampanjen för att se till att medlemmarna förstår dessa riktlinjer fullt ut. 
Om innehållet ändras på något sätt efter det att kampanjen har avslutats måste dessutom den obligatoriska 
informationen förbli oförändrad för att FTC ska kunna följas. 
 
Var aktiv: Detta innebär att skicka feedback regelbundet, följa riktlinjerna och delta i kampanjaktiviteter. Vi 
lägger ner mycket arbete på att skapa bra kampanjer åt dig, och därför är det viktigt att vara aktiv. Dessutom 
ökar detta dina chanser att delta i framtida kampanjer, medan ingen eller begränsad aktivitet kommer att 
leda till att du tillfälligt eller helt och hållet avlägsnas från vår gemenskap. 
  
Var ansvarsfull: Som influencer i din grupp av vänner ska du tänka på att vissa kampanjer har åldersgränser 
(t.ex. kampanjer som involverar alkohol, innehåll för vuxna, läkemedelsprodukter osv.) Var medveten om 
detta när du delar med dig av prover, delar ut kuponger, tar foton osv. 
 
Var respektfull: Eftersom vi är en öppen gemenskap är det fritt fram att uttrycka din egen åsikt. Glöm dock 
inte att din åsikt är synlig för alla att läsa. Därför ber vi dig att vara artig och undvika nedsättande, olämpliga 
eller upprörda kommentarer eller tal som är störande för vår Insiders-gemenskap. Medlemmarna är skyldiga 
att visa respekt för varandra oavsett ras, religion, sexuell läggning osv. All kommunikation som anses strida 
mot dessa riktlinjer kommer att tas bort från våra kanaler och den ansvariga medlemmen kommer att tas 
bort på obestämd tid. 
 
Var kreativ: Allt innehåll som produceras av dig är 100 % originellt och kommer att betraktas med hög 
standard. Vi tolererar inte plagiat eller stöld av foton, video, skriftliga recensioner eller annat innehåll. 
Medlemmarna måste alltid ge beröm där beröm är skyldigt när det är tillämpligt och lämna in 
originalinnehåll när det krävs. 
 
Ha roligt: Att delta i en kampanj är en spännande resa som du vill dela med vänner och familj! 



 
Användargenererat innehåll 
När du deltar i den här kampanjen får du möjlighet att visa din ambassadörsaktivitet genom att lägga ut 
innehåll på nätet, vilket inkluderar men inte är begränsat till bilder, videor, recensioner, omdömen, tweets 
och andra medieformat (nedan kallat "användargenererat innehåll"). Genom att delta i denna kampanj 
godkänner du att The Insiders och dess dotterbolag kan använda allt användargenererat innehåll i 
marknadsföringsaktiviteter, oavsett om det är för eller relaterat till denna kampanj eller för eller relaterat till 
andra marknadsföringsaktiviteter överhuvudtaget, och du avstår härmed från alla immateriella rättigheter, 
inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, till det användargenererade innehållet. 
 
Uppsägning 
Både medlemmarna (genom att gå till avsnittet "Min profil" på webbplatsen) och vårt företag förbehåller sig 
rätten att avsluta tjänsten när som helst. Vårt företag kan inte hållas ansvarigt av en medlem eller tredje part 
till följd av att ett konto avslutas. Observera att alla som vill stänga sitt konto under en kampanj där de är 
deltagare måste fortfarande följa kampanjens villkor samt återlämningsdatum och policyer som anges och 
godkänns av deltagaren i början av kampanjen. Dessutom kan vi säga upp en medlem av vilken anledning 
som helst, när som helst, på grund av oegentligheter eller underlåtenhet att följa de villkor som anges här. 
Oförskött eller missbruk av kampanjmaterial eller erhållna produkter samt trakasserier eller missbruk av 
andra medlemmar i Insiders gemenskap kommer att leda till omedelbar uppsägning. Alla delar av detta avtal 
som är avsedda att bestå efter uppsägning på grund av de krav som anges ska bestå efter uppsägning av 
dessa villkor. 


