
A részvételi szabályok az Delticom OE Partnerprogramoknak

Előnyben részesítjük a társultot olyan weboldalakkal, melyek a következőket tartalmazzák:
• Blogok, fórumok, tanácsadás és tartalmi weboldalakon, melyekben a témák az autók, kerekek, felnik és gumik.

• A pénzvisszafizetős honlapok

• Ár hajtóművek

• A vásárlói hűség weboldalak

• Árösszehasonlító weboldalak

• Vásárlási platformok

A következők nem tartozhatnak a programba:

• Pornográf tartalommal rendelkező weboldalak

• Szerencsejátékkal kapcsolatos weboldalak

• Honlapok, amelyek kínálnak illegális letöltési linkeket vagy a zenét

• Weboldalak rasszista, illegális vagy diszkriminatív, valamint erőszak ábrázolását  tartalommal (Szándékosan ejtett 
sebek, szexuális agresszió, erőszak, gyilkosságok, pozitív ábrázolásaok a fegyverről).

• Pozitív ábrázolások a kábítószerekről, beleértve az alkoholt és a dohányt

„Fejlesztés alatt", vagy regisztrációt igényelő honlapoknak, amelyeknek a tartalma megtekintéséhez meg fogja vizsgálni 
hosszasan történő belépésük előtt. 
Azok a honlapok, amelyek még "fejlesztés alatt" vannak, vagy regisztrációt igényelnek, a tartalma megtekintéséhez meg 
fogja előbb vizsgálni hosszasan történő belépésük előtt. Honlapok eredeti tartalommal és honlapok, amelyek hibásak ki 
vannak zárva a programból.  További részvételi feltételei a  Delticom OE-nek:
Lehet, hogy nem tartja fent a Delticom védjegyét, sem üzletének neveit bármely keresőben. 
Ez minden olyan kulcsszóra vonatkozik, amelyek nyilvánvaló elírásokat a védjegyet Delticom és annak valamely üzlet 
(Ebben az esetben ezeket az utasítások sérülnek, a Delticom OE fenntartja a jogot, hogy minden nyitott értékesítés és 
megszünteti a kapcsolata a megfelelő partnerrel). 
Tilos a vásárlás egy szponzorált keresési eredmény a kereső segítségével a márkanév és a link, vagy bármilyen márkanév 
vagy kapcsolat könnyen összetéveszthető a miénkkel. Továbbá előfordulhat, hogy nem próbál bármiféle integrációt, amely 
kattintás után a hirdetést kiváltja, több esetben Delticom követése is, több affiliate marketing hálózatokban. 

Ön nem használhatja Postview Tracking-ot vagy Cookie-Dropping-ot, a minőséget jutalmazzák, míg megsértése 
szándékával a manipuláció büntetés azonnali felfüggesztésével jár és visszamenőlegesen törlésre kerülnek bármely igazolt 
értékesítésben és vezetőségben.

Értékesítést, illetve rendelkezéseket, lehet törölni, ha:
• Az ügyfél lemondja a megrendelést

• Nem érkezik be a ügyfél befizetése

• Az ügyfél visszaadja a megrendelést

• Az ügyfél hitel ellenőrzése sikertelen

• Regisztráció / csaló rendelése

• A rendelés belső vagy teszt rendelés

• A feltételek belépése sértett

• Az ügyfél feketelistára került

A rendelkezés a nettó értékesítésre vonatkozik Áfa nélkül, szállítási vagy csomagolási kültésggel együtt.
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