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För att delta i denna kampanj, krävs att deltagare utför följande uppgifter:  

• Insättning av deposition för OBH Nordica Air Force All-in-one 460 eller OBH Nordica Air Force 560 

Flex (vänligen se mer information nedan).  

• Genomförande av obligatorisk avslutande undersökning som finns tillgänglig efter avslutad 

kampanj. Det är i den avslutande undersökningen som deltagare kan ange om de önskar behålla 

eller returnera sin OBH Nordica Air Force All-in-one 460 eller OBH Nordica Air Force 560 Flex. 

• De deltagare som vill returnera sin enhet måste skicka den enligt det angivna tillvägagångssättet 

(se stycke nedan, ‘Returnera din OBH Nordica-dammsugare’).  

  

 

Betalning och Leverans 

När kandidater ansöker om att delta i kampanjen krävs ingen deposition. När ansökningsperioden är 

avslutad kommer The Insiders att göra ett första urval av de kandidater vars profiler stämmer bäst 

överens med kampanjens syfte och produkterna Air Force All-in-one 460 och Air Force 560 Flex. 

Fortsättningsvis kallas dessa produkter för samlingsnamnet ‘OBH Nordica-dammsugare’.  

De kandidater som tillhör det första urvalet kommer att motta ett email med en länk till The Insiders 

betalningsskärm. Där kan de betala en kampanjdeposition på 1999 SEK (ordinarie pris 4239 SEK) för 

Air Force All-in-one 460 eller 2499 SEK (ordinarie pris 5099 SEK) för Air Force 560 Flex. Vi kräver 

ingen insättning av deposition förrän vid detta steg.  

Detta är ett standardiserat tillvägsgångssätt för de kampanjer där deltagare har möjlighet att prova 

på exklusiva produkter (i detta fall OBH Nordica-dammsugare).  

De första Insiders som tillhör det första urvalet och som betalar depositionen kommer automatiskt 

att bli utvalda för att delta i kampanjen och kommer att få sin Air Force All-in-one 460 eller Air Force 

560 Flex skickad till sitt närmsta ombud. Denna deposition krävs för att kunna ersätta eventuell 

förlust, skada eller stöld av OBH Nordica-dammsugaren under kampanjens gång. Om du önskar att 

returnera din produkt efter att kampanjens har avslutats kan du skicka tillbaka den till The Insiders 

utan extra kostnad och din deposition kommer att återbetalas (för mer information, se avsnitt 

’Returnera eller behåll din produkt’ nedan). 

 

 

 



Kampanjaktiviteter 

De Insiders som deltar i kampanjen kommer att kunna prova en OBH Nordica-dammsugare i 5 

veckor and därefter skriva och publicera recensioner på utvalda webbplatser. Det är viktigt att 

deltagare genomför den avslutande undersökningen efter kampanj har avslutats för att kunna 

indikera om de vill behålla eller returnera sin OBH Nordica-dammsugare. Undersökningen kommer 

att finnas tillgänglig online efter avslutad kampanj och deltagare kommer att få undersökningen 

skickad till sig via email. Den avslutande undersökningen måste slutföras innan angivet datum (vilket 

kommer att framgå via email och på kampanjbloggen).  

  

Tidsplan  

Kampanjperioden kommer att finnas angiven på The Insiders hemsida och på kampanjbloggen. 

Deltagare kommer att kunna använda sin OBH Nordica-dammsugare under perioden 09/06/2020 

and 14/07/2020.  

  

Registrering 

Kandidater kan ansöka om att delta i denna kampanj via The Insiders hemsida. Endast ett konto per 

hushåll är tillåtet; i händelse av falsk eller felaktig information kan kandidater bli nekade att delta i 

kampanjen utan förvarning. För att delta i The Insiders kampanj med OBH Nordica Home & Personal 

Care behöver varje kandidat slutföra en inträdesundersökning på ett sanningsenligt sätt.  

  

Betalningsuppgifter 

För att kunna delta i denna kampanj krävs en insättning av deposition av 1999 SEK för Air Force All-

in-one 460 eller 2499 SEK för Air Force 560 Flex med en giltigt bank- eller kreditkort. När kandidater 

först ansöker om att delta i denna kampanj krävs ingen deposition. När ansökningsperioden är 

avslutad kommer The Insiders att göra ett första urval av de kandidater vars profiler stämmer bäst 

överens med kampanjens syfte och OBH Nordica-dammsugare.  

De kandidater som tillhör det första urvalet kommer att motta ett email med en länk till The Insiders 

betalningsskärm där de kan betala en kampanjdeposition för Air Force All-in-one 460 eller Air Force 

560 Flex. Vi kräver ingen insättning av deposition förrän vid detta steg. De första Insiders som tillhör 

det första urvalet och som betalar depositionen kommer automatiskt att bli utvalda att delta i 

kampanjen och kommer att få Air Force All-in-one 460 eller Air Force 560 Flex skickad till sitt 

närmsta ombud. 

 

Returnera eller behåll din produkt  

Efter avslutad kampanj har alla deltagare två alternativ:  

1) Att behålla Air Force All-in-one 460 eller Air Force 560 Flex. I detta fall behåller vi deltagarens 

deposition som ses som full betalning för OBH Nordica-dammsugaren.  

2) Att returnera Air Force All-in-one 460 eller Air Force 560 Flex. För att returnera produkten 

behöver deltagaren följa tillvägagångssättet som beskrivs nedan.  



Returnera din OBH Nordica-dammsugare  

Efter avslutad kampanj kan deltagare välja att returnera sin OBH Nordica-dammsugare genom att 

följa tillvägagångssättet som beskrivs nedan.  

• Genomför den avslutande undersökningen för att bekräfta avsikten att returnera OBH Nordica-

dammsugaren. Den avslutande undersökningen kommer att skickas ut till alla deltagande Insiders 

via email efter avslutad kampanj.  

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

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

• Deltagare måste försäkra sig om att OBH Nordica-dammsugare skickas tillbaka ren och oskadd i sin 

ursprungsförpackning (inklusive produktförpackning, eventuella tillbehör och The Insiders 

förpackning).  

• Om OBH Nordica-dammsugare returneras genom annan metod än överenskommet, kommer 

potentiella risker eller utgifter tillfalla deltagaren. Deltagare är ansvariga för kostnader om OBH 

Nordica-dammsugare 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 OBH Nordica-dammsugare 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.  

  

Urval 

Urvalet av deltagare för denna kampanj baseras på specifika kriterier överenskommet mellan OBH 

Nordica 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. Denna metod anses nödvändig eftersom antalet kandidater ofta 

överstiger antalet lediga platser i kampanjen. 

 

Se efter din dammsugare från OBH Nordica  

Det är deltagarens ansvar att hålla sin OBH Nordica-dammsugare ren och i gott skick under 

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

Nordica-dammsugare under kampenjens gång, då de riskerar att bryta mot produktens returpolicy 

angivet ovan.  



 Allmänna villkor 

The Insiders och OBH Nordica 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 OBH 

Nordica 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 

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 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 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-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 OBH Nordicas 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 och The Insiders kan använda eller utnyttja hela eller vilken som helst del av online-

innehållet 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 online-

innehållet. Det finns ingen tidsgräns för detta. Online-innehållet får användas utan tidsbegränsning 

av OBH Nordica 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. 


