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 Deltagande i denna kampanj kräver följande åtgärder från deltagaren: 
• Deltagare som väljs ut för kampanjen kommer att uppmanas att köpa enheten via en betalningslänk 
• Skriv en recension av produkten på The Insiders hemsida 
• Kopiera recensionen och publicera den på en webbplats som vi föreslår 
• Filmer och Unboxing-video 
• Lägg upp ett inlägg på sociala medier 
• Gör vårt obligatoriska slutprov 

 

Betalning och leverans av Samsung-enheten 
När deltagarna först anmäler sig till kampanjen krävs ingen betalning. När registreringsperioden är över 
kommer vi att göra en lista över de kandidater som vi känner bäst passar den profil som krävs för 
Samsung-kampanjen. Ett e-postmeddelande kommer sedan att skickas till de utvalda kandidaterna med 
mer information och en betalningslänk till The Insiders, där de kommer att uppmanas att betala 60 % av 
det rekommenderade butikspriset. De första deltagarna som lyckas betala kommer då automatiskt att 
väljas ut för kampanjen och kommer att få Samsung-enheten hemskickad. 
 

Produkt Butikspris Insiderpris   

Samsung The Freestyle  
10 250 SEK  6150 SEK 

  
Kampanjaktiviteter 
Deltagarna kommer att få Samsung-enheten hemskickad för att prova produkten. De ombeds sedan att 
skriva en produktrecension och dela den online. Det är också viktigt att deltagarna fyller i den slutliga 
enkäten. Undersökningen kommer att göras tillgänglig i slutet av kampanjen och måste fyllas i senast vid 
det givna datumet. Deltagarna kommer att informeras om detta via e-post. 
 
Tidsplan 
Kampanjens varaktighet framgår tydligt på hemsidan. Deltagarna kommer att kunna använda produkten 
under kampanjens livefas (se infosidan för detaljer). 
 
Registrering 
Deltagare kan ansöka om att delta i denna kampanj via webbplatsen The Insiders. Endast ett konto per 
hushåll är tillåtet; i händelse av missbruk eller falsk information kan den potentiella insidern stängas av 
från kampanjen utan föregående meddelande. För att delta i The Insiders Samsung-kampanj måste 
potentiella sökande fylla i listan med frågor sanningsenligt och fullständigt. 

 

Returnera och byta 
Enheten kan endast returneras inom 2 veckor efter mottagandet av produkten. Om du vill returnera 
produkten inom dessa 14 dagar måste du returnera produkten i dess originalförpackning och i gott skick 
utan skador. Vi återbetalar dig sedan hela beloppet. I slutet av kampanjen kommer du inte att ha 
möjlighet att returnera produkten till The Insiders. Om din enhet behöver bytas ut eller repareras när 



som helst under kampanjens varaktighet, vänligen maila: infosweden@theinsidersnet.com, för att 
säkerställa att tidsramen finns för granskning av kampanjen och kampanjdeltagandet. 
 
Integritet 
Alla detaljer kommer att behandlas med största konfidentialitet. Personuppgifter om deltagare kommer 
endast att ges till tredje part med tillstånd. Om du inte blir vald kommer vi att ta bort all din betal-
/kreditkortsinformation från systemet omedelbart. 
 
Urval 

Deltagare kommer att väljas ut för denna kampanj baserat på specifika kriterier som fastställts av The 

Insiders och Samsung. The Insiders kommer att välja deltagare, och deras beslut är slutgiltigt och 

bindande. Om du inte väljs ut för just denna kampanj kommer det inte att påverka några efterföljande 

ansökningar eller deltagande i andra kampanjer som drivs av The Insiders eller dess dotterbolag. Denna 

typ av urval har ansetts nödvändig, eftersom antalet sökande ofta är mycket högre än antalet tillgängliga 

platser. 

Ta hand om din produkt 
Det är deltagarnas ansvar att se till att Samsung-produkten är i gott skick och inte är skadad. Under inga 
omständigheter kommer deltagaren att få sälja eller försöka sälja Samsung-produkten som de har 
tilldelats av The Insiders eftersom detta kommer att bryta mot villkoren för kampanjen.  
 

Allmänna villkor 

Insiders och/eller Samsung ansvarar inte för tekniska eller andra problem med denna kampanj som 

härrör från eller orsakas av föremål som inte kan kontrolleras av varken The Insiders eller Samsung. Det 

är varje enskild deltagares ansvar att se till att enheten hålls i gott skick. Grapevine, som agerar under 

namnet "The Insiders" och/eller Samsung, kan inte hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller tillfälliga 

skador som uppstår från användningen av webbplatserna eller informationen som erhålls från 

webbplatserna. Insiders och/eller Samsung kan inte hållas ansvariga på något sätt för skador som 

orsakas den registrerade medlemmen till följd av att produkten eller tjänsten används under 

kampanjen. Samsungs ansvar under denna kampanj är begränsat till ansvar för produkten som du får för 

att delta i denna kampanj och som är föremål för den begränsade garantin som tillhandahålls och att du 

följer användarinstruktionerna och/eller instruktionshäftet som medföljer produkten. Webbsidorna, 

liksom innehållet i texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationer, videoinspelningar, dataorganisation och 

databaser som kan ha inkluderats (dvs informationen) förblir The Insiders immateriella rättigheter. 

Informationen är skyddad av lagen av den 30 juni 1994, som omfattar upphovsrätt och närstående 

rättigheter, och av hela det regelverk som gäller för immateriella rättigheter. Du har rätt att få tillgång 

till informationen på webbplatserna för privat och personligt bruk och/eller ladda ner den. All annan 

användning, inklusive men inte begränsat till reproduktion, demontering, tillgängliggörande för 

allmänheten och/eller återanvändning i någon form, helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, av 

Insiders webbplatser eller detaljer är strängt förbjuden utan föregående skriftlig tillstånd från The 

Insiders. 

Genererat innehåll 
Genom att delta i den här kampanjen får du möjlighet att demonstrera din ambassadörsaktivitet. 
Genom att publicera innehåll online om Samsung som inkluderar, men är inte begränsat till, foton, 
videor, recensioner, uttalanden, meddelanden, tweets och alla andra medieformat 



(hädanefter kallat "onlineinnehåll"). Genom att delta i denna kampanj samtycker du till att både 
Samsung och The Insiders får använda hela eller delar av onlineinnehållet i marknadsföringsaktiviteter 
(som inkluderar, men inte är begränsade till, all media, inklusive tryckta publikationer, presentationer, 
reklammaterial, i reklam för partens varor eller tjänster eller på partens webbplats) antingen för eller i 
samband med denna kampanj, eller för eller i samband med någon annan 
marknadsföringsaktivitet var som helst i världen och kostnadsfritt, och du säger härmed upp dig 
eventuella upphovsrättsliga äganderätter, inklusive, men inte begränsat till, 
upphovsrätten till onlineinnehåll. 
 

 

 


