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För att delta i denna kampanj krävs att deltagaren gör följande:  
 
- Om deltagarna väljs ut för att delta i kampanjen kommer de att uppmanas att köpa 
enheten via en betalningslänk.  
- Skriv en recension på fliken ”Min recension”  
- Skriv en recension på en utvald online hemsida som vi kommer att rekommendera.  
- Fyller i slutundersökningen, som är obligatorisk.  
  
Betalning 
 
När kandidater först anmäler sig till denna kampanj begärs ingen insättning. När 
prenumerationsperioden är avslutad kommer vi att göra en urvalslista över de kandidater 
som vi anser passar bäst in i den önskade profilen för Samsung-kampanjen. Ett e-
postmeddelande kommer sedan att skickas till de kandidater som är med på listan om hur 
de kan ansluta sig till kampanjen. 
 
Detta är standardförfarande för kampanjer där insiders får chansen att prova exklusiva och 
dyra produkter.   
  
Leverans av Samsung-enheten av The Insiders 
 
De kandidater som är listade på förhand och som har detta alternativ får ett e-
postmeddelande med en länk till The Insiders betalningsskärm, där de ombeds betala 
Insiderpriset för produkten. Ingen betalning krävs förrän i denna fas. De första insiders på 
listan som lyckas betala väljs sedan automatiskt ut till kampanjen och får Samsung-enheten 
hemskickad till sig. 
 

Produkt  Rekommenderat 

detaljhandelspris 

 Insiders pris 

Bespoke Jet™ pro extra 

(VS20A95973B/**) 
11999 SKE 

7199,4 

SEK 

 

Bespoke Jet™ complete 

extra (VS20A95943N/**) 
11499 SEK 

6899,4 

SEK 

 

Bespoke Jet™ complete 

(VS20A95843W/**) 
10499 SEK 

6299,4 

SEK 

 

 
 
Kampanjåtgärder 
  



Insiders får Samsung-enheten för att testa den i sina hem under kampanjen.  De ombeds 
sedan att skriva en produktrecension. Det är också viktigt att deltagarna fyller i 
slutundersökningen. Enkäten för slutundersökningen kommer att göras tillgänglig online i 
slutet av kampanjen och deltagarna kommer att informeras om detta via e-post. 
Slutundersökningen måste fyllas i senast vid de angivna datumen.  
  
Tidsplanering 
  
Kampanjens längd anges tydligt på webbplatsen och i blogginläggen. 
 
Registrering 
 
Deltagarna kan ansöka om att delta i kampanjen via webbplatsen The Insiders. Endast ett 
konto per hushåll är tillåtet. Vid missbruk eller felaktig information kan den blivande Insidern 
bli avstängd från kampanjen utan förvarning. För att delta i The Insiders Samsung-kampanjen 
måste de sökande fylla i frågorna på en lista som är sanningsenliga och fullständiga.   
  
Uppgifter om betal- och kreditkort 
 
När kandidater först anmäler sig till denna kampanj begärs ingen betalning. Vi kommer att 
göra en urvalslista över de kandidater som vi anser bäst passar in på den profil som krävs för 
denna Samsung-kampanj. Ett e-postmeddelande kommer sedan att skickas till de kandidater 
som är utvalda på listan, med en länk till vår betalningsskärm där vi ber dem att betala för 
produkten. Ingen betalning krävs förrän i denna fas. De första insiders på listan som lyckas 
betala väljs sedan automatiskt ut till kampanjen och får produkten.   
  
Returer och byten 
 
Enheten kan endast returneras under den två veckors (14 dagars) ångerperiod. Om vi har 
fått tillbaka produkten i originalförpackning och i korrekt fungerande skick utan skador 
återbetalar vi betalningen. I slutet av kampanjen kommer du inte att ha möjlighet att 
returnera produkten tillbaka till The Insiders. Om din enhet behöver bytas eller repareras 
någon gång under kampanjens gång, vänligen meddela Insiders supportteam på 
infosweden@theinsidersnet.com för att säkerställa att förväntningarna är fastställda när 
det gäller tidsramar för granskning och deltagande i kampanjen.   
  
Integritet 
 
Alla uppgifter kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personlig 
information om deltagarna kommer endast att överlämnas till tredje part med uttryckligt 
tillstånd. Om du inte blir utvald kommer vi omedelbart att ta bort alla dina betalnings- och 
kreditkortsuppgifter från systemet.   
  
Urval 
 
Deltagarna kommer att väljas ut för denna kampanj på grundval av särskilda kriterier som 
Samsung och The Insiders kommit överens om. Urvalet kommer att göras av Insiders och är 
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både bindande och slutgiltigt. Att inte bli utvald har ingen inverkan på eventuella senare 
ansökningar eller deltagande i andra kampanjer som genomförs av The Insiders eller dess 
dotterbolag. Detta sätt att göra urvalet på anses nödvändigt eftersom antalet kandidater 
ofta är mycket större än antalet lediga platser. 
  
Ta hand om din produkt 
 
Det är deltagarens ansvar att hålla sin produkt ren och i gott skick. Deltagaren får under inga 
omständigheter sälja - eller försöka sälja - produkten under kampanjperioden, eftersom 
detta strider mot villkoren. 
 
Allmänna villkor 
 
The Insiders ansvarar inte för tekniska eller andra problem i denna kampanj som beror på 
eller orsakas av faktorer som varken The Insiders eller Samsung kan kontrollera. Det är varje 
enskild deltagares ansvar att se till att både programvara och maskinvara är skyddade och 
att de är i gott skick. Deltagande i denna kampanj innebär att man villkorslöst accepterar 
dessa regler. The Grapevine, som går under namnet "The Insiders" och nedan kallas The 
Insiders, kan inte hållas ansvarig för direkta, indirekta eller tillfälliga skador till följd av 
användning av webbplatsen eller information som erhållits via webbplatsen. The Insiders 
kan inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella skador som den registrerade 
medlemmen kan åta sig till följd av användningen av 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 bruksanvisningen och/eller strikt följa bruksanvisningen för 
produkten eller tjänsten. Webbplatsen, liksom innehållet i dess texter, bilder, grafik, ljudfiler, 
animationer, videoinspelningar, dataorganisation och databaser som kan ha ingått (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 uppgifterna om The Insiders är strängt förbjuden utan föregående 
skriftligt tillstånd från The Insiders. 
 
Genererat innehåll 
 
När du deltar i denna kampanj har du möjlighet att visa din ambassadörsaktivitet genom att 
lägga upp innehåll på nätet, vilket inkluderar men inte är begränsat till bilder, videor, 
recensioner, vittnesmål, tweets och andra medieformat (nedan kallat "online-innehållet"). 
Genom att delta i denna kampanj samtycker du till att Samsung kan använda eller utnyttja 
hela eller delar av online-innehållet, utan kostnad, i marknadsföringsaktiviteter för eller i 
samband med denna kampanj, eller för eller i samband med andra 
marknadsföringsaktiviteter, och du avstår härmed från alla immateriella rättigheter, 
inklusive men inte begränsat till upphovsrätt till online-innehållet. 


