Delticom AG:n Affiliate-ohjelman osalistumissäännöt
Ryhtyisimme mielellään yhteistyöhön sivustojen kanssa, jotka tarjoavat
seuraavanlaista sisältöä:














Blogeja, foorumeita, neuvoja ja sisältösivuja, joissa on sisältöä autoista,
renkaista, vanteista
Cashback sivustot
Price Engine -sivustot
Asiakasuskollisuussivustot
Hintavertailusivustot
Ostoalustat
Seuraavat eivät kuulu ohjelmaan:
Sivut, joissa on pornograafista sisältöä
Sivut, jotka liittyvät uhkapeleihin
Sivut, jotka tarjoavat laittomia latauslinkkejä piraattiohjelmiin tai musiikkiin
Sivut, joissa on rasistista, laitonta tai syrjivää sisältöä sekä sivut jotka
kuvailevat väkivaltaa (tahallisesti aiheutetut haavat, seksuaalinen väkivalta,
raiskaus, murha, aseiden esittäminen positiivessa valossa)
Sivut, joissa esitetään huumeet positiivisessa valossa ( myös alkoholi ja
tupakka)

Sivut, jotka ovat yhä “rakenteilla” tai vaativat rekisteröitymisen näyttääkseen sisällön.
Nämä sivustot tullaan tutkimaan tarkasti ennen kuin niitä hyväksytään. Sivut, jotka
eivät tarjoa alkuperäistä sisältöä ja sivut, joissa on virheitä ei tulla hyväksymään
lainkaan ohjelmaan.
Lisäehtoja ohjelmaan osallistumiseen Delticom AG:n vast. sivustot rengasonline.com, rengas123.com, mprengas-online.com jne.:
Et voi varata Delticom AG:n tavaramerkkä, etkä mikään sen verkkokauppojen nimistä
( Esim. MyTyres.co.uk, YourTyres.co.uk, moto-tyres.co.uk, jne…) millään
hakukoneella. Tämä pätee myös hakusanoille, jotka ovat selviä käännöksiä Delticom
AG:n tavaramerkistä tai sen verkkokaupoista ( Esim. MyTyres.co.uk,
YourTyres.co.uk, moto-tyres.co.uk, jne…). Jos näitä määräyksiä loukataan, Delticom
AG pidättää oikeuden perua mitkä tahansa avoimet ostokset ja lopettaa kumppanuus
kyseisen partnerin kanssa.
Sponsoroidun hakutuloksen ostaminen hakukoneelta käyttämällä brändin nimeä tai
linkkiä, tai mikä tahansa brändin nimeä tai linkkiä joka muistuttaa omaamme, on
kiellettyä. Lisäksi, et saa yrittää mitään integraatiota, jossa mainoksen klikkaaminen
käynnistää useita Delticomiin kohdistuvia jäljitystoimeenpiteitä useissa Affiliatemarkkinointiverkostoista.
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Et saa käyttää Post-View jäljitystä tai Cookie-pudota
Laatu palkitaan kun taas loukkaukset, joiden tarkoituksena on manipuloida myyntejä,
tullaan rankaisemaan välittömällä keskeytyksellä ja takautuvilla ostojen ja myyntien
peruutuksilla.
Myynti, vastaavasti provisions, voidaan perua, jos:









Asiakas peruu tilauksen
Maksu ei saatu asiakkaalta
Asiakas palauttaa tilauksen
Asiakkaan luottotietojen tarkistus epäonnistuu
Rekisteröinti / tilausvilppi
Tilaus oli sisäinen tai testitilaus
Kumppanuuden ehdot loukataan
Asiakas on mustalla listalla

Provisiot lasketaan nettoarvon perustella, ilman ALVia ja lähetys-tai käsittelykuluja
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