
 

Allmänna villkor The Insiders HP Printers-kampanj 
 

  

Nedan följer villkoren för The Insiders HP Printers-kampanj. 

Kampanjen kommer att pågå från maj 2020 till juni 2020, nedan kallad kampanjperioden. 

Berörda parter i denna kampanj, nedan kallad Insiders, måste vid registrering till kampanjen ha 

informationen i detta dokument tillgängligt. 

Att delta i kampanjen är helt frivilligt. Utvalda kandidater för denna kampanj, nedan kallad 

deltagare, måste godkänna dessa allmänna kampanjvillkor. 

Depositionen för denna kampanj är: 

• 1745 SEK för HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer  

Produkten kan returneras till The Insiders kostnadsfritt efter att kampanjperioden har avslutats. 

 

Kampanjens urformning 

De Insiders som deltar i kampanjen kommer att kunna prova HP Neverstop Laser MFP 1202nw 

Printer under kampanjperioden and därefter skriva och publicera recensioner på utvalda 

webbplatser. Det är viktigt att deltagare genomför den avslutande undersökningen efter kampanjen 

är avslutad för att kunna indikera om de vill behålla eller returnera sin HP Neverstop Laser MFP 

1202nw Printer. Den avslutande undersökningen kommer att finnas tillgänglig online efter 

kampanjen är avslutad och deltagare kommer att få undersökningen skickad till sig via mejl. Den 

avslutande undersökningen måste slutföras innan angivet datum (vilket kommer att framgå via mejl 

och på kampanjbloggen).  

 

Urval 

Urvalet av deltagare för denna kampanj baseras på specifika kriterier överenskomna mellan HP och 

The Insiders. Detta urval kommer att göras av The Insiders och är bindande och slutgiltigt. 

Ansökningar till The Insiders framtida kampanjer kommer inte påverkas för de kandidater som inte 

tillhör det slutliga urvalet. Kandidater kan endast delta i kampanjen om de har registrerat ett konto 

hos The Insiders. Endast de kandidater som slutför inträdesundersökningen (finns tillgänglig på 

kampanjsidan) har en chans att bli utvalda för att delta. Inträdesundersökningen ska fyllas i 

sanningsenligt. Endast ett konto per hushåll är tillåtet; i händelse av falsk eller felaktig information 

kan kandidater bli nekade att delta i kampanjen utan förvarning. The Insiders har ett begränsat antal 

platser i alla kampanjer. Eftersom antalet kandidater alltid överstiger tillgängliga platser, behöver 



The Insiders informera de kandidater som inte har gått vidare från det första urvalet via mejl. Detta 

mejl skickas så snart urvalet har geomförts.  

 

Deposition 

Denna kampanj ger deltagare möjlighet att testa en produkt av ett högre värde. Därför ber vi alla 

kandidater om en deposition. Att delta i kampanjen är helt frivilligt, men betalning av denna 

deposition är obligatorisk och en förutsättning för att kunna delta i kampanjen. Betalning av 

depositionen sker innan deltagare mottar produkten och görs endast av de kandidater som tillhör 

det slutliga urvalet. Depositionens syfte är att täcka eventuell stöld, skada eller förlust av HP 

Neverstop Laser MFP 1202nw Printer. Deltagarna måste hantera produkten med omsorg under 

kampanjperioden. 

 

Betalning & Leverans 

Kandidater måste köpa produkten från HP Stores webbshop. De kandidater som tillhör det första 

urvalet kommet att motta ett mejl från The Insiders med en länk till HP Store webbshop och en 

rabattkod som gör att det totala beloppet vid köptillfället är 2199 SEK (ordinarie pris 3490 SEK). Om 

kandidater inte köper produkten via den angivna webbshoppen, kommer The Insiders inte att kunna 

utföra någon ytterligare återbetalning. Mejlet innehåller en länk till en enkät där kandidater ska 

skicka in kvitto på köpet och uppgifter till det bankkonto dit de önskar den slutliga återbetalningen, 

samt en strikt tidsfrist då köpet och enkäten ska ha genomförts. Så snart kandidatens uppgifter har 

mottagits korrekt och i tid kommer The Insiders att återbetala ytterligare 454 SEK för att säkerställa 

att den totala depositionen gjord av vardera kandidat uppgår till  SEK 1745 (ordinarie pris 3490 SEK). 

Kandidater som inte skickar in sina uppgifter i tid riskerar att inte bli återbetalda och kommer inte 

att kunna delta i kampanjen. Observera att återbetalningen kan ta upp till två veckor att genomföra.  

 För att kunna utföra den slutliga återbetalningen behöver vi nedanstående uppgifter från varje 

kandidat: 

• Kontoinnehavarens namn 

• Faktureringsadress 

• IBAN (International Bank Account Number) 

• SWIFT- eller BIC-kod 

• En kopia på ditt kvitto från HP Store 

 

Returnera eller behålla din produkt  

Efter avslutad kampanj har alla deltagare två alternativ:  

1) Att behålla HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer. I detta fall behåller vi deltagarens deposition 

som ses som full betalning för produkten.  

2) Att returnera HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer. För att returnera produkten behöver 

deltagaren följa tillvägagångssättet som beskrivs nedan.  

 



Returnera din HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer 

Efter avslutad kampanj kan deltagare välja att returnera sin HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer 

genom att följa tillvägagångssättet som beskrivs nedan.  

• Genomför den avslutande undersökningen för att bekräfta avsikten att returnera HP Neverstop 

Laser MFP 1202nw Printer. Den avslutande undersökningen kommer att skickas ut till alla 

deltagande Insiders via mejl efter avslutad kampanj.  

• Efter att den avslutande undersökningen är genomförd kommer deltagare att motta vidare 

instruktioner från The Insiders via mejl om hur produkten kan returneras utan extra kostnad.  

• Deltagare måste försäkra sig om att HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer skickas tillbaka ren 

och oskadd i sin ursprungsförpackning (inklusive produktförpackning och eventuella tillbehör).  

• Om HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer returneras genom annan metod än överenskommet, 

kommer potentiella risker eller kostnader att tillfalla deltagaren. Deltagare är ansvariga för 

kostnader om HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer försvinner. I sådana fall kommer 

depositionen ej att återbetalas.  

• När produkten har mottagits av The Insiders kommer återbetalning av depositionen till deltagare 

att påbörjas.  

• Vänligen observera att i de fall då HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer inte returneras inom 

angiven tidsram kommer deltagare inte ha möjlighet att returnera sin enhet vid ett senare tillfälle. I 

sådana fall kommer depositionen ej att återbetalas.  

 

Personlig information 

All personlig information avseende kandidater kommer att behandlas med största konfidentialtet. 

Denna information kommer endast att överlämnas till tredje part efter uttryckligt tillstånd av 

deltagare. Om du inte blir utvald att delta i kampanjen kommer vi att ta bort dina bank- eller 

kreditkortsdetaljer från vårt system omedelbart.  

  

Se efter din skrivare från HP  

Det är deltagarens ansvar att hålla sin HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer ren och i gott skick 

under kampanjens gång. Deltagare får inte under några omständigheter sälja eller försöka att sälja 

HP Neverstop Laser MFP 1202nw Printer under kampenjens gång, då de riskerar att bryta mot 

produktens returpolicy angivet ovan.  

  

Allmänna villkor 

The Insiders och HP kan inte hållas ansvariga för tekniska eller andra problem med denna kampanj 

som uppkommer genom den eller orsakas av faktorer som varken The Insiders eller HP 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 HP 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 HP 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. 

HPs 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 HP-

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 dela dina erfarenheter och upplevelser 

genom att lägga upp innehåll online om HPs 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 HP och The Insiders 

kan använda eller utnyttja hela eller vilken som helst del av online-innehållet i 

marknadsföringsaktiviteter. 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 online-innehållet. Det finns ingen 

tidsgräns för detta. Online-innehållet får användas utan tidsbegränsning av HP och The Insiders. 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. 


