
The Insiders’ OBH Nordica kjøkkenutstyr-kampanje 

Vilkår og betingelser 

 

The Insiders – Mai 2019 

Ved å delta i denne kampanjen er du registrert hos The Insiders, og du godtar disse vilkårene og 

betingelsene.  

 

Registrering 

Du kan søke om å delta i The Insiders’ OBH Nordica kjøkkenutstyr-kampanje via vår nettside. 

Søkerne må fullføre en spørreundersøkelse for å registrere seg som ønskede deltaker. Det er kun 

tillatt med én deltaker per husholdning i denne kampanjen; i tilfelle en deltakers misbruk  

eller leverer falsk informasjon, eller hvis dette mistenkes av The Insiders, vil  

deltakeren/deltakerne forbys fra deltakelse i kampanjen uten advarsel. 

 

Deltagelse 

Ved å søke om å delta i denne kampanjen har du mulighet til å teste og vurdere et OBH Nordica 

produkt. Det vil teste et av de følgende produktene kostnadsfritt:  

- OBH Nordica Legacy Blender 

- OBH Nordica Season Pro Vakuumpakker 

- OBH Nordica Immersion Sous Vide Pro 15 L 

- OBH Nordica ArtiFry Genius Black 1,2 kg 

 

Utvalg 

Deltakerne vil bli valgt for denne kampanjen basert på spesifikke kriterier som er satt av The Insiders  

og OBH Nordica. The Insiders skal velge ut deltakere, og deres beslutning er endelig og bindende. De  

heldige utvalgte vil motta en bekreftelse på e-post, deretter vil de få produktet tilsendt hjem til seg. 

Hvis du ikke velges ut for denne bestemte kampanjen, vil det ikke ha noen betydning for eventuelle 

senere søknader for, eller deltakelse i, andre kampanjer som drives av The Insiders eller dets 

datterselskaper. Denne typen utvalg har blitt ansett som nødvendig, da antallet søkere ofte er mye 

høyere enn antallet tilgjengelige plasser. 

 

Kampanjeaktiviteter  

Under kampanjeperioden på fem uker skal deltakeren teste og skrive anmeldelse av et OBH Nordica 

produkt. Deltakerne skal: 

1. Bruke sitt produkt under kampanjeperioden. 

2. Skrive en anmeldelse av produktet. Anmeldelsen din må være ærlig, og den skal ikke være 

påvirket av noe tredjepart.  



3. Når anmeldelsen har blitt godkjent av The Insiders' online moderator, vil Insiderne være i  

stand til å dele den på de nettsidene som er opplistet på kampanjesiden.  

4. Gjennomføre sluttundersøkelsen innen datoen som blir oppgitt på The Insiders hjemmeside. 

 

Din anmeldelse  

Din anmeldelse må overholde vilkårene til The Insiders bruker- og personvernregler og retningslinjer 

for oppførsel. Etter at du har sendt inn anmeldelsen, gir du OBH Nordica og The Insiders rettighetene 

til innholdet på nettet (som definert under, i delen «Generert innhold»). 

 

Varighet på kampanjen 

Varigheten på kampanjen er oppført på vår nettside og på bloggen vår. Deltakerne vil kunne bruke 

OBH Nordica produktet i kampanjeperioden. Etter kampanjen kan deltakerne returnere produktet til 

The Insiders gratis. Om produktet ikke blir sendt tilbake til The Insiders, vil deltakeren holdes 

ansvarlig for verdien av produktet.  

 

Personvern 

Alle dine personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt og i samsvar med The Insiders'  

retningslinjer for personvern. The Insiders vil dele ditt Insiders-identifikasjonsnummer, en kopi av  

din bedømmelse, kopier av alle dine oppslag av bedømmelsen på nettsider og i sosiale medier, noe  

som inkluderer og/eller henviser til din bedømmelse, med OBH Nordica dets tilknyttede selskaper og  

deres respektive autoriserte agenter, slik at de kan overvåke, analysere og gjennomgå  

onlineinnholdet for markedsføring og interne revisjonsformål. OBH Nordica skal behandle dine  

personlige data i samsvar med OBH Nordicas retningslinjer for personvern. 

 

Ta vare på ditt produkt. 

Deltakeren skal ikke under noe omstendighet, selge eller gjøre forsøk på å selge OBH produktet som 

han eller hun har fått tildelt av The Insiders.  

 

Generelle vilkår og betingelser 

The Insiders og/eller OBH Nordica er ikke ansvarlig for tekniske eller andre problemer med denne  

kampanjen som oppstår fra eller forårsakes av elementer som ikke kan kontrolleres av verken The  

Insiders eller OBH Nordica. Det er ansvaret til hver enkel deltaker å sikre at enheten holdes i god  

tilstand.  Grapevine, som handler under navnet "The Insiders" og/eller OBH Nordica, kan ikke holdes 

ansvarlige for direkte, indirekte eller utilsiktet skade som resulterer fra bruken av nettsidene eller 

informasjonen som fås fra nettsidene. The Insiders og/eller OBH Nordica kan ikke holdes ansvarlig på 

noen måte uansett for potensiell skade som er oppstått fra det registrerte medlemmet som følge av 

bruk av produktet eller tjenesten i løpet av kampanjen. OBH Nordicas ansvar under denne 

kampanjen er begrenset til ansvar for produktet som du mottar for å delta i denne kampanjen og 

som er underlagt den begrensede garantien som gis og at du overholder brukerinstruksjonene 

og/eller overholder instruksjonsheftet som er inkludert med produktet. 

 



Nettsidene, samt innholdet i tekstene, bildene, grafikken, lydfilene, animeringene, videoopptak,  

dataorganisasjon og databaser som kan ha blitt inkludert (dvs. informasjonen) forblir den  

intellektuelle eiendommen til The Insiders. Informasjonen er beskyttet under Act of 30 June 1994  

som dekker opphavsrettigheter og relaterte rettigheter, og av helheten til forskriftene som gjelder  

for intellektuell eiendom. Du har rett til å konsultere informasjonen på nettsidene for privat og 

personlig bruk og/eller laste den ned. Enhver annen bruk, inkludert, men ikke begrenset til 

reproduksjon, demontering, tilgjengeliggjøring for offentligheten og/eller gjenbruk i enhver form, 

helt eller delvis, midlertidig eller permanent, av nettsidene eller detaljene til The Insiders, er strengt 

forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra The Insiders. 

 

Generert innhold 

Ved deltagelse i denne kampanjen vil du ha muligheten til å demonstrere din ambassadør aktivitet. 

Ved å publisere innhold online om OBH Nordica som inkluderer, men som ikke er begrenset til, 

bilder, videoer, bedømmelser, utsagn, oppslag, tweets og alle andre medieformater  

(heretter kalt "onlineinnhold"). Ved å delta i denne kampanjen godtar du at både OBH Nordica og 

The Insiders kan bruke alt eller noe av onlineinnholdet i markedsføringsaktiviteter (som inkluderer, 

men som ikke er begrenset til alle og noen medier, inkludert trykte utgivelser, presentasjoner,  

kampanjematerialer, i annonseringen av partens varer eller tjenester eller på partens nettsider)  

enten for eller i forbindelse med denne kampanjen, eller for eller i forbindelse med noen andre  

markedsføringsaktiviteter uansett i hele verden og kostnadsfritt, og du sier herved fra deg  

eventuelle opphavsrettslige eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til,  

opphavsrettigheten til onlineinnhold. Det er ingen tidsgrense for dette, og onlineinnholdet kan  

brukes av OBH Nordica og The Insiders på ubegrenset tid.  

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene anses ugyldige av noen lov, regel, ordre eller forskrift  

fra noen myndighet, eller ved endelig bestemmelse ved domstol i en kompetent jurisdiksjon, skal slik  

ugyldighet ikke påvirke virkningen til noen andre bestemmelser som ikke anses som ugyldige. 

Alle juridiske forhold som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene  

og kampanjen, er underlagt Norges lover. 


