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Deltagande i kampanjen kräver följande av Deltagaren: 

• Val mellan två leveransalternativ i anmälningsformuläret.  

• Slutförande av slutenkäten, som är obligatorisk. Där måste deltagaren bland annat bestämma 

om hen vill lämna tillbaka eller behålla sina Jabra Elite 85t. 

• Om delatagaren skulle välja att lämna tillbaka sina Jabra Elite 85t, måste hen skicka tillbaka 

det i enlighet med det angivna återlämningsförfarandet (se stycket ”Återlämnande av Jabra 

Elite 85t” nedan). 

 

Ingen deposition krävs när kandidater först anmäler sig till kampanjen. När anmälningsperioden 

avslutats, kommer vi att sammanställa en slutlista över de kandidater som vi upplever bäst passar 

Jabra Elite 85t-kampanjens kravprofil. Ett mejl kommer att skickas ut till kandidaterna på slutlistan om 

hur de deltar i kampanjen, baserat på de leveransalternativ som valts i anmälningsformuläret. 

Detta är standardförfarandet i de kampanjer där Insiders får möjlighet att prova exklusiva och dyra 

produkter (i detta fall Jabra Elite 85t). 

 

Alternativ 1: Leverans av Jabra Elite 85t från The Insiders (endast detta alternativ är tillgängligt i 

Sverige) 

De kandidater på slutlistan som valt detta alternativ i anmälningsformuläret kommer att få ett mejl 

med en länk till The Insiders betalningssida, där de kommer att bli ombedda att erlägga en 

kampanjdeposition för Jabra Elite 85t. Ingen deposition krävs före detta steg. De första Insiders på 

slutlistan som erlagt sin deposition kommer automatiskt att bli utvalda till kampanjen och få hem Jabra 

Elite 85t. Depositionen krävs för att täcka eventuell förlust, skada eller stöld av Jabra Elite 85t under 

kampanjens gång. Om du vill lämna tillbaka enheten efter det att kampanjen avslutat, kan du skicka 

tillbaka den till The Insiders utan kostnad och din deposition kommer att återbetalas (se stycket 

”Återlämna eller behåll din enhet” nedan). 

 

Alternativ 2: Köp Jabra Elite 85t online från Amazon (detta alternativ är inte tillgängligt i Sverige)  

De kandidater på slutlistan som valt detta alternativ i anmälningsformuläret kommer att få ett mejl, 

där de blir ombedda att gå till Amazons webbplats för att köpa enheten. De kommer att tas till en 

speciell länk, där de – tillsammans med en kampanjkod i mejlet – kommer att kunna köpa Jabra Elite 

85t.  Så snart de gjort detta, kommer de att få fylla i ett betalningsformulär med följande information:  

• en kopia av kvittot 

• bankinformation 

- IBAN-nummer  



- Swift/BIC-nummer 

- kontoinnehavarens namn 

- fakturaadress 

(för de som valt att betala med kreditkort, se till att ange kontots bankinformation, inte 

kreditkortets)  

För de deltagare som införskaffar enheten direkt från Amazon finns det inte någon strikt deadline att 

mejla in sitt kvitto eller sin bankinformation för att kunna delta i kampanjen. De Insiders som mejlar 

in den efterfrågade informationen före deadline kommer automatiskt att väljas ut till kampanjen. 

 

Kampanjhandlingar 

Insiders mottar Jabra Elite 85t under en provperiod på 4 veckor och skriver sedan recensioner på olika 

webbplatser. Det är också viktigt att deltagarna kompletterar slutformuläret så att de kan ange 

huruvida de vill behålla eller skicka tillbaka sina Jabra Elite 85t efter kampanjperiodens slut. 

Formuläret kommer att tillgängliggöras online i slutet av kampanjperioden, deltagarna kommer att få 

information om detta via e-post. Slutformuläret måste ha fyllts i inom en angiven tidsfrist. 

 

Period 

Kampanjperioden anges tydligt på webbplatsen och i blogginlägg. Insiders kommer att kunna använda 

Jabra Elite 85t mellan dessa datum.  

 

Registrering 

Deltagare kan anmäla intresse för att delta i kampanjen via The Insiders webbplats. Endast ett konto 

per hushåll får delta i kampanjen. Vid missbruk av eller angivande av falsk information kan den 

blivande Insidern att kastas ut ur kampanjen utan förvarning. För att delta i The Insiders Jabra Elite 

85t-kampanjen kommer blivande sökande att behöva fylla i en frågelista sanningsenligt och 

fullständigt. 

 

Konto- och kreditkortsinformation  

(för de Insiders i Sverige som väljer Alternativ 1: Leverans av Jabra Elite 85t från The Insiders som 

ovan) 

De deltagare som deltar i denna kampanj kommer att behöva erlägga en deposition som skydd mot 

förlust av, stöld av eller skada på Jabra Elite 85t med ett giltigt konto- eller kreditkort. Konto- och 

kreditkortsinformationen måste fyllas i fullständigt och korrekt vid registreringen. Konto- och 

kreditkortsinformationen kommer att raderas efter kampanjens slut. 

 

 

 

Återlämna eller behåll din enhet 

När kampanjen avslutats, kommer deltagarna att ha två valmöjligheter: 



1) Behåll ditt Jabra Elite 85t.  

a) (För de Insiders som får sina Jabra Elite 85t direkt från The Insiders): Vi behåller din 

deposition som betalning för Jabra Elite 85t, vilket innebär en rejäl rabatt jämfört med det 

rekommenderade priset i butik.  

b) (För de Insiders som köper sina Jabra Elite 85t från Amazon): Du behåller helt enkelt dina 

Jabra Elite 85t utan att behöva göra något mer. 

2) För att återlämna dina Jabra Elite 85t följer du instruktionerna nedan. 

 

Återlämna Jabra Elite 85t 

När kampanjen avslutats, har deltagare möjlighet att återlämna Jabra Elite 85t genom att följa 

instruktionerna nedan: 

• Fyll i slutformuläret för att bekräfta att du önskar återlämna Jabra Elite 85t. Information kring 

slutformuläret kommer att meddelas via e-post vid The Insiders-kampanjens slut. 

 

• Deltagaren kommer att få ytterligare instruktioner i ett senare mejl om hur Jabra Elite 85t kan 

återlämnas utan kostnad och depositionen kommer att betalas tillbaka. The Insiders kommer 

att ge instruktioner kring detta vid slutet av kampanjen. 

 

• Återlämnande av Jabra Elite 85t 

Deltagarna måste säkerställa att Jabra Elite 85t återlämnas i oskadat skick, rengjorda och kompletta i 

originalförpackning (vilket omfattar kartongen, insidans förpackningsmaterial, alla accessoarer samt 

The Insiders-boxen). 

Om Jabra Elite 85t återlämnas på ett annat sätt än det överenskomna, kommer kostnaden och risken 

för detta att tillfalla deltagaren. Deltagaren är ansvarig för kostnaderna om Jabra Elite 85t förloras, 

och i så fall kommer depositionen inte att betalas tillbaka. 

De Insiders som får sin enhet direkt från The Insiders kommer att få sin deposition återbetalad så snart 

enheten har mottagits.  

De Insiders som köpt sin enhet från Amazon kommer att få resten av sitt köp återbetalat så snart 

enheten mottagits.  

Vänligen observera att om Jabra Elite 85t inte återlämnats inom tidsfristen efter avslutad kampanj, 

kommer deltagarna inte att ha möjlighet att återlämna enheten senare. I så all kommer depositionen 

inte någonsin att återbetalas (gäller de Insiders som fått sin enhet direkt från The Insiders). 

 

Integritet 

All information kommer att behandlas med yttersta sekretess. Personlig information om deltagarna 

kommer att meddelas tredje part endast med uttryckligt tillstånd. Om den sökande inte väljs ut, 

kommer all konto- och kreditkortsinformation att omedelbart raderas ur systemet. 

 



Urvalsprocess 

Deltagarna till denna kampanj väljs ut enligt kriterier som Jabra och The Insiders kommit överens om. 

Urvalet görs av The Insiders och är såväl bindande som slutgiltigt. Att inte bli utvald till denna kampanj 

kommer inte att ha några konsekvenser för anmälan till eller deltagande i andra kampanjer som drivs 

av The Insiders eller dess dotterbolag. Detta urvalsförfarande har bedömts som nödvändigt, då antalet 

kandidater oftast vida överstiger antalet tillgängliga platser. 

 

Ta hand om dina Jabra Elite 85t 

Det är deltagarens ansvar att hålla sina Jabra Elite 85t rena och i gott skick medan de förfogar över 

dem. Deltagaren får under inga omständigheter sälja – eller försöka sälja – sina Jabra Elite 85t under 

kampanjperioden, då de riskerar att bryta mot policyn som gäller för återlämnandet av produkten 

beskriven ovan. 

 

Allmänna villkor 

The Insiders är inte ansvariga för tekniska eller andra problem i denna kampanj som uppstår på grund 

av dessa eller som orsakats av sådant som ligger utanför The Insiders eller Jabras kontroll. Varje enskild 

deltagare bär ansvar för att såväl mjukvara som hårdvara skyddas och att de hålls i gott skick. 

Deltagande i kampanjen innebär att villkorslöst acceptera dessa regler. 

The Grapevine, som bedriver verksamhet under namnet ”The Insiders” och nedan kallas The Insiders, 

kan inte hållas ansvariga för direkt, indirekt eller oavsiktlig skada till följd av användningen av 

webbplatsen eller information som erhållits från webbplatsen. 

The Insiders kan inte på något sätt hållas ansvariga för möjlig skada till som åsamkas av en registrerad 

medlem till följd av att ha använt produkten eller tjänsten under kampanjen. 

Tillverkaren och distributören är alltid solidariskt ansvariga för den produkt eller tjänst som den 

registrerade medlemmen använder under en kampanj. 

Den registrerade medlemmen måste alltid följa instruktionerna och/eller strikt följa bruksanvisningen 

för produkten eller tjänsten. 

Webbplatsen, liksom all dess innehåll i form av text, bilder, grafik, ljudfiler, animationer, 

videoinspelningar, dataorganisering och databaser (dvs. informationen) förblir The Insiders 

intellektuella egendom. Informationen är skyddad enligt lagen av den 30 juni 1994 som täcker 

upphovsrätten och närliggande rättigheter, samt av alla regleringar som gäller intellektuell egendom. 

Du har rätt att rådfråga informationen på webbplats för privat och personligt bruk och/eller ladda ner 

den. All annan användning som inkluderar men inte begränsas till reproduktion, spridning, 

tillgängliggörande för allmänheten och/eller återanvändning i någon annan form, helt eller delvis, 

temporärt eller permanent, av webbplatsen eller The Insiders information är strikt förbjuden utan 

skriftligt tillstånd från The Insiders.  

 

Genererat innehåll 



När de deltar i kampanjen, kommer deltagarna att ha möjlighet att visa sitt ambassadörskap genom 

att publicera content online, vilket inkluderar men inte är begränsat till bilder, videoklipp, recensioner, 

vittnesmål, twitterinlägg och andra medieformat (härefter kallat ”onlinecontent”). Genom att delta i 

denna kampanj samtycker deltagarna till att XXXXX och The Insiders får använda sig av allt eller visst 

onlinecontent i sina marknadsföringsaktiviteter vare sig det handlar om eller har koppling till denna 

kampanj eller om det handlar om eller har koppling till vilka andra marknadsföringsaktiviteter som 

helst och avsäger sig härmed alla former av immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till 

upphovsrätten till onlinecontent. 


