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Reglene for deltakelsen i Delticom AG tilknytningprogrammer 

 

Vi foretrekker å tilknyte med nettsteder med følgende innhold: 

 Blogger, forumer, rådgiving og innholdsnettsteder om emnet av biler, hjul, 

felger eller dekk. 

 Cashback Nettsider 

 Prissøk nettsider 

 Kundelojalitets nettsteder 

 Prissammenligning nettsider 

 Kjøp plattformer 

 

Følgende er utelukket fra programmet: 

 Nettsteder med pornografisk innhold 

 Nettsider relatert til gambling 

 Nettsider som tilbyr ulovlig nedlasting linker til piratkopiert programvare eller 

musikk 

 Nettsider med rasistiske, ulovlige eller diskriminerende innhold, samt 

nettsteder med skildringer av vold (med vilje påførte sår, seksuell aggresjon, 

voldtekt, drap, positive skildringer av våpen). 

 Positive skildringer av rusmidler, inkludert alkohol og tobakk 

 

Nettsider som fortsatt er under konstruksjon eller krever registrering for å vise 

innholdet vil bli undersøkt i lengden før de innlagt. Nettsteder uten originalt innhold 

og nettsteder som produserer feil er ekskludert fra programmet. 

Nærmere vilkår for deltakelse av Delticom AG, resp. nettstedene dekkonline.com, 

dinedekk.com, motorsykkeldekk.com, etc.: 

Du kan ikke reservere varemerke Delticom, eller noen av dens butikk navn (f.eks 

dekkonline.com, dinedekk.com, motorsykkeldekk.com, etc.,) på en søkemotor. Dette 

gjelder også for eventuelle søkeord som er åpenbare feilstavinger av varemerket 

Delticom og noen av sine butikker (f.eks dekkonline.com, dinedekk.com, 

motorsykkeldekk.com, etc.,). I tilfelle disse instruksjonene brytes, Delticom AG til 

forbeholder seg retten til å avbryte eventuelle åpne salg og avslutte tilknytning til den 

respektive partner. 

Å kjøpe en sponset søkeresultat på en søkemotor ved å benytte merkenavnet og 

koblingen, eller noen merkenavn eller lenke lett forveksles med vår, er forbudt. 
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Videre kan du ikke prøve noen integrasjon som ved å klikke på reklame utløser flere 

tilfeller av Delticom sporing, fra flere affiliate markedsføring nettverk. 

Du kan ikke bruke Postview Tracking eller Cookie-dropping, Kvalitet blir belønnet 

mens brudd med intensjonen i manipulasjon straffes med umiddelbar sperring og 

tilbakevirkende kansellering av eventuelle bekreftet salg og potensielle kunder. 

Salg, henholdsvis provisjoner, kan bli avbrutt hvis: 

   Kunden kansellerer ordren 

   Ingen betaling ble mottatt fra kunden 

   Kunden returnerer orden 

   Kundens kredittsjekk svikter 

   Påmelding / bestilling svindel 

   Bestillingen var intern eller en testbestilling 

   Vilkårene for tilknytning er brutt 

   Kunden er svartelistet 

Provisjon gjelder for netto salg bare, uten moms, frakt eller emballasje. 


