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The Insiders – Oktober 2020
Kampanjaktiviteter
Utvalda Insiders kommer att motta en av följande produkter: Roidmi RS60, iRobot Roomba 976 eller
iRobot Roomba i7158 att prova under en fem veckor lång utvärderingsperiod. Under
utvärderingsperioden ska kampanjens Insiders skriva och publicera recensioner på utvalda
webbplatser och på sociala medier.

Tidsperiod
Kampanjens varaktighet anges tydligt på webbplatsen och via blogginlägg. Utvärderingsperioden
kommer att pågå mellan 02112020 och 07122020.

Registrering
Du kan ansöka om att delta i denna kampanj via The Insiders hemsida. Endast ett konto per hushåll
är tillåtet. För att delta i The Insiders iRobot och Roidmi-kampanj måste potentiella sökande fylla i sin
ansökning på ett sanningsenligt och fullständigt sätt. I händelse av missbruk eller felaktig
information, kan den blivande Insidern bli utesluten från kampanjen utan förvarning.

Betalkort- / kreditkortsuppgifter
Om du skulle bli utvald att delta i kampanjen för iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158
kommer du att begäras betala en deposition om SEK 2000 respektive SEK 3000 för att få testa
produkten under utvärderingsperioden. Depositionen baseras på en prissättning som är kraftigt
reducerad i jämförelse med rekommenderat försäljningspris i detaljhandeln. Om du skulle bli utvald
att testa Roidmi RS60 kommer du inte att begäras betala en deposition, utan du kommer att få testa
produkten under utvärderingsperioden och behålla produkten efter perioden är avslutad utan att
någon insättning krävs.
När du ansöker till denna kampanj begärs ingen insättning eller betalning. När ansökningsperioden
är avslutad kommer vi att göra ett urval bland de kandidater som bäst passar den önskade profilen
för kampanjen. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till de utvalda kandidaterna för iRobot
Roomba 976 och iRobot Roomba i7158 innehållande en länk till vår betalningsskärm. De första
Insiders som framgångsrikt betalar sin insättning blir automatiskt en del av kampanjen och kommer
att få en iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158 levererad till sitt hem. Betalnings- /
kreditkortsuppgifter måste fyllas i korrekt och i sin helhet vid registreringen. Skulle du vilja returnera
din oskadade iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158 i samband med avslutad kampanj
kommer depositionen att återbetalas. För de kandidater som har blivit utvalda att testa Roidmi RS60
eller kommer ett e-postmeddelande med en bekräftelse att skickas till respektive Insider
innehållande information om leverans av produkten. Skulle du vilja returnera din oskadade Roidmi

RS60 i samband med avslutad kampanj går det bra. För mer information, besök kampanjsidan:
https://www.theinsidersnet.com/sv-se/campaigns/info/41134/wittirobotroidmi2011.htm

Integritet
Alla detaljer behandlas med största konfidentialitet. Personlig information om deltagare kommer
endast att överlämnas till tredje part med uttryckligt tillstånd. Efter att kampanjen har avslutats
kommer dina betalkort / kreditkortuppgifter att tas bort från vårt system omedelbart.

Urval
Urvalet av deltagare för denna kampanj kommer att baseras på specifika kriterier fastställda av
klienten. Detta urval kommer att göras av The Insiders och är både bindande och slutgiltigt. Framtida
ansökningar i andra kampanjer drivna av The Insiders eller dess dotterbolag kommer inte påverkas
av huruvida du är en del av detta urval eller ej. Detta sätt att utföra urval på har ansetts vara
nödvändigt, eftersom antalet kandidater ofta är mycket högre än antalet tillgängliga platser.

Återlämnande av din iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158
Om du väljer att returnera din iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158 efter att kampanjen är
avslutad, måste du följa nedan angivna procedur:
• Fyll i slutundersökningen och bekräfta din avsikt att skicka tillbaka din iRobot Roomba 976 eller
iRobot Roomba i7158. Slutundersökningen kommer att finnas tillgänglig på The Insiders webbplats
och skickas ut till alla kampanjdeltagare via email.
• Därefter kommer du att motta anvisningar om hur du returnerar din iRobot Roomba 976 eller
iRobot Roomba i7158 kostnadsfritt. Anvisningarna kommer att tillhandahållas av The Insiders efter
att kampanjen är avslutad.
• Se till att din iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158 returneras oskadad, hel och ren i
ursprungsförpackningen (inklusive emballage och eventuella tillbehör).
Om du returnerar din iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158 på något annat sätt än det som
står beskrivet i anvisningarna, gör du det på egen bekostnad och risk. Om du inte följer
returneringsanvisningarna från The Insiders och din iRobot Roomba 976 eller iRobot Roomba i7158
försvinner, stjäls eller skadas, är du ansvarig och din deposition kommer därmed inte att återbetalas.
I detta ärendet samarbetar vi med Inkassoföretaget Intrum Justitia.

Allmänna villkor
Insiders ansvarar inte för tekniska eller andra problem i den här kampanjen som härrör från eller
orsakas av element som inte kan kontrolleras av varken The Insiders eller iRobot & Roidmi. Det är
varje enskild deltagares ansvar att se till att både deras programvara och hårdvara skyddas och är i
gott skick. Deltagande i denna kampanj innebär ett ovillkorligt godkännande av dessa regler.

Grapevine, som handlas under namnet "Insiders" och nedan kallat The Insiders, kan inte hållas
ansvarigt för direkt, indirekt eller tillfällig skada till följd av användning av webbplatsen eller
information som erhållits via webbplatsen.
Insiders kan inte hållas ansvariga på något sätt för eventuella skador som den registrerade
medlemmen har orsakat till följd av att produkten eller tjänsten har använts under kampanjen.
Tillverkaren och distributören förblir hela tiden solidariskt ansvarig för den produkt eller tjänst som
den registrerade medlem använder under en kampanj.
Den registrerade medlemmen måste alltid följa användarinstruktionerna och / eller följa
bruksanvisningen för produkten eller tjänsten.
Webbplatsen, liksom innehållet i dess texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationer, videoinspelningar,
dataorganisation och databaser som kan ha inkluderats (dvs. informationen) förblir The Insiders
immateriella egendom. Informationen skyddas enligt lagen av den 30 juni 1994 som täcker dess
upphovsrätt och relaterade rättigheter, och genom hela reglerna för immateriell egendom.
Du har rätt att konsultera informationen på webbplatsen för privat och personlig användning och /
eller att ladda ner den. All annan användning inklusive (men inte begränsad) till reproduktion,
spridning, tillgängliggörande för allmänheten och / eller återanvändning i någon form, helt eller
delvis, tillfälligt eller permanent, av webbplatsen eller informationen om Insiders är strängt
förbjudet utan skriftligt tillstånd från The Insiders.

Genererat innehåll
När du deltar i den här kampanjen har du möjlighet att visa din ambassadörsaktivitet genom att
publicera innehåll online som inkluderar men är inte begränsat till bilder, videor, recensioner, intyg,
tweets och andra medieformat (nedan kallat "onlineinnehållet"). Genom att delta i denna kampanj
samtycker du till att iRobot & Roidmi kan använda något eller allt av onlineinnehållet i
marknadsföringsaktiviteter, vare sig det är för eller relaterat till den här kampanjen, eller för eller
relaterad till någon annan marknadsföringsaktivitet överhuvudtaget och att du härmed avstår från
immateriella rättigheter, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, upphovsrätt till
onlineinnehållet.

