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The Insiders  

Villkor  

OBH Nordia & Tefal dryck kampanj  

Maj 2019 

 

 

Genom att delta i denna kampanj registreras du hos The Insiders och du samtycker till dessa villkor. 

 

Registrering 

Du kan ansöka om deltagande i The Insiders’ OBH Nordia & Tefal Dryck kampanj på kampanjsidan på The 

Insiders webbplats. För att genomföra ansökan till kampanjen måste alla frågor som finns med i enkäten 

besvaras sanningsenligt och till fullo. 

Endast en deltagare per hushåll tillåts i denna kampanj. Om någon deltagare missbrukar uppgifter eller lämnar 

oriktiga uppgifter, eller misstänks av The Insiders, kommer den eller de deltagarna att utan varning stängas från 

deltagande i kampanjen. 

 

Rätt att delta i kampanjen 

Genom att ansöka till denna kampanj har du möjlighet att testa och utvärdera en OBH Nordica eller Tefal 

produkt. (OBH Nordica Color Burst STEEL Vattenkokare1,6L, Tefal Travel Mug 036, L & OBH Nordica 

Vivace Kaffebryggare) 

 

Efter det att ansökningstiden är slut kommer vi välja ett antal kandidater som passar in på den konsumentprofil 

som OBH Nordica & Trfal söker. De första 45 konsumenterna som blir uttagna kommer att få produkten skickad 

till sin hemadress och du kan testa produkten utan kostnad. Ett mail som bekräftar detta kommer att skickas så 

snart registreringen och uttagningen är genomförd. 

 

Urval 

Deltagare kommer att väljas ut till denna kampanj på basis av särskilda kriterier som bestämts av både The 

Insiders, OBH Nordica och Tefal. The Insiders ska välja ut deltagare och deras val är slutgiltigt och bindande. 

Om du inte blir uttagen till just denna kampanj, så har det ingen betydelse för eventuella senare ansökningar, 

eller deltagande i andra kampanjer ledda av The Insiders eller dess filialer. Detta urvalssätt bedöms vara 

nödvändigt eftersom det ofta är betydligt fler som ansöker om att få delta än det finns tillgängliga platser. 

 

Kampanjens aktiviteter 

Under en kampanjperiod på fem veckor kommer deltagarna att få testa och utforska en OBH Nordica eller Tefal 

produkt.  
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Deltagarna ska: 

1. Använda sin produkt under kampanjperioden. 

2. Skriva en recension om produkten och dela med sig av sin åsikt. 

3. Recensionen i sig måste vara riktig och ärlig och får inte vara påverkad av någon tredje part inklusive The 

Insiders Review Coach. 

4. Genomföra slutenkäten vid kampanjens slut. 

5. När deltagarens recension har godkänts av The Insiders’ Online Review Coach, kommer deltagaren kunna 

lägga upp sin recension på de webbplatser som står på kampanjens sida. 

Om du underlåter att rätta dig efter de krav som anges i punkterna 2 och 5 ovan, kommer du, i full utsträckning 

så långt gällande lag medger det, att OBH Nordica, Tefal och/eller deras filialer skadeslösa och ersätta dem för 

eventuellt anspråk, stämning eller annan åtgärd som uppkommer genom eller har samband med sådan 

underlåtelse. 

 

Din recension 

Din recension måste uppfylla villkoren för The Insiders ‘Användar- och integritetsskyddspolicy’ och 

‘Uppförandekod’. Efter att du skickat in din recension ger du OBH Nordica, Tefal och The Insiders rättigheter till 

online-innehållet (som definierat nedan, i sektionen “Genererat innehåll”). 

 

 

 

Tidsplan 

Hur länge kampanjen ska pågå finns angivet på webbplatsen och via blogginläggen. Deltagarna kommer att 

kunna använda OBH Nordica eller Tefal produkten under kampanjperioden som anges på kampanjsidan. 

 

 

Användar- och integritetsskyddspolicy 

Alla dina personuppgifter kommer att behandlas ytterst konfidentiellt och i enlighet med The Insiders policy för 

integritetsskydd. Företaget kommer att dela ditt Insiders identifieringsnummer, en kopia av din recension, kopior 

av alla dina uppläggningar av recensionen på webbplatser och i sociala medier som innehåller och/eller hänvisar 

till din recension. Informationen delas med Obh Nordica och Tefal, dess filialer och deras respektive behöriga 

ombud. Detta så att de kan övervaka, analysera och granska online-innehållet för marknadsförings- och 

internrevisionsändamål. Obh Nordica och Tefal behandlar dina personuppgifter i enlighet med Obh Nordica och 

Tefal integritetsskydds policy. 

 

 

Skötsel av din Obh Nordica / Tefal produkt 

Deltagaren är ansvarig för att hålla sin produkt ren och funktionsduglig medan de har den i sin besittning. 

Deltagaren får inte, under några omständigheter, sälja eller försöka sälja sin produkt under kampanjperioden. 
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Allmänna villkor 

The Insiders, Obh Nordica och Tefal är inte ansvariga för tekniska eller andra problem med denna kampanj som 

uppkommer genom den eller orsakas av faktorer som varken The Insiders eller Obh Nordica och Tefal har någon 

kontroll över. Varje enskild deltagare är ansvarig för att se till att enheten hålls funktionsduglig. The Grapevine, 

som bedriver verksamhet under beteckningen "The Insiders" och/eller Obh Nordica och Tefal kan inte hållas 

ansvariga för direkta, indirekta eller följdskador som uppkommer genom användning av webbplatsen eller 

information som erhållits via webbplatsen. The Insiders och/eller Obh Nordica och Tefal kan inte hållas ansvariga 

på något som helst sätt för möjlig skada som den registrerade medlemmen lidit till följd av användning av 

produkten eller tjänsten under kampanjen. 

Obh Nordica och Tefal ansvar under denna kampanj är begränsat till ansvar för den produkten du får för att 

delta i denna kampanj. Ansvaret åsyftar den lämnade begränsade garantin och förutsätter att du följer 

användaranvisningarna och/eller strikt efterlever broschyren med anvisningar som medföljer din Obh 

Nordica/Tefal produkt.  

Webbplatsen såväl som innehållet i dess texter, bilder, grafik, ljudfiler, animeringar, videoinspelningar, 

dataorganisation och databaser som kan ha inkluderats (dvs. informationen) förblir immateriella rättigheter, 

som tillhör The Insiders. Informationen är skyddad enligt den Lag från den 30 jun 1994 som täcker dess 

upphovsrätt och relaterade rättigheter, och av alla förordningar som är tillämpliga på immateriella rättigheter. 

Du har rätt att konsultera informationen på webbsidan för privat och personlig användning och/eller ladda ned 

den. Varje annan användning inklusive men inte begränsat till återgivning, spridning, offentliggörande och/eller 

någon form av återanvändning, helt eller delvis, tillfälligtvis eller varaktigt, av webbplatsen eller detaljerna i The 

Insiders, är absolut  förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från The Insiders. 

 

Genererat innehåll 

När du deltar i denna kampanj kommer du att få tillfälle att visa din ambassadörsaktivitet genom att lägga upp 

innehåll online om Obh Nordicas / Tefals produkt som inkluderar men inte är begränsat till bilder, videor, 

recensioner, omdömen, inlägg, tweets och alla andra medieformat (nedan kallade "online-innehållet "). Genom 

ditt deltagande i denna kampanj samtycker du till att både Obh Nordica, Tefal och The Insiders kan använda eller 

utnyttja hela eller vilken som helst del av onlineinnehållet i marknadsförings aktiviteter. 

Dessa inkluderar men är ej begränsat till alla och vilka som helst medier inklusive tryckta 

publikationer, visningar, säljfrämjande material, som reklam för partens varor eller tjänster eller på den partens 

webbplatser. Samtycket gäller denna kampanj eller har samband med vilka som helst andra 

marknadsföringsaktiviteter av vilket som helst slag överallt i världen. 

 

Vid sådana marknadsföringsaktiviteter avstår du, utan ersättning, härmed från alla 

immaterialrättsliga rättigheter och inklusive men inte begränsat till upphovsrätten till onlineinnehållet. Det finns 

ingen tidsgräns för detta. Online-innehållet får användas utan tidsbegränsning av Obh Nordica, Tefal och The 

Insiders. 



4 
 

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig enligt någon lag, regel, föreskrift eller förordning av 

någon myndighet, eller lagakraftvunnet beslut av någon behörig domstol, ska sådan ogiltighet inte påverka 

verkställigheten av några andra bestämmelser som inte befunnits vara ogiltiga. 


