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As regras de participação para os programas de afiliados Delticom AG 

 

Nós preferimos afiliados que tenham sites com os seguintes conteúdos: 

 Blogues, forúns, publicidade e sites que tenham assuntos sobre carros, rodas 

completas, rodas ou pneus. 

 Sites cashback 

 Preço de motores 

 Sites de clientes loiais 

 Sites de comparaçãod e preços 

 Platformas de compra 

 

Os seguintes são excluidos do programa: 

 Sites com conteúdo pornográfico 

 Sites relacionados com jogos de azar 

 Sites que oferecem links de download ilegais de música ou programas 

pirateados 

 Sites com conteúdo racista, ilegal ou com discriminação, assim como também 

representação de violência (feridas infligidas intencionalmente, agressão 

sexual, estupro, assassinato, representações positivas de armas). 

 Representações positivas de drogas, incluindo o álcool e o tabaco 

 

Os sites que ainda estão "em construção" ou requerem registo para visualizar o 

conteúdo serão analisados em profundidade antes de serem aprovados. Os sites 

sem conteúdo original e os sites que produzem erros são excluídos do programa. 

Outras condições de participação da Delticom AG, resp. os sites pneucity.com, 

motopneucity.com, etc.: 

Você não pode reservar a marca Delticom, nem nenhum dos seus nomes de loja 

(por exemplo, pneucity.com, motopneucity.com, etc) em qualquer motor de busca. 

Isto também se aplica a todas as palavras-chave que são erros ortográficos óbvios 

da marca Delticom e qualquer uma de suas lojas (por exemplo pneucity.com, 

motopneucity.com, etc.) No caso destas instruções serem violadas, a Delticom AG 

reserva o direito de cancelar todas as vendas abertas e encerrar a afiliação com o 

respectivo parceiro. 

É proibida a compra de um resultado de pesquisa patrocinado num motor de busca 

usando o nome da marca e do link, ou qualquer marca ou link facilmente confundida 

com o nosso. Além disso, você não pode tentar qualquer integração que ao clicar no 
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anúncio desencadeia vários casos de rastreamento da Delticom, a partir de várias 

redes de marketing afiliadas. 

Não deve usar Postview Tracking ou Cookie-Dropping, A qualidade é recompensada 

enquanto as violações com a intenção de manipulação são punidas com a 

suspensão imediata e anulação retroactiva de todas as vendas e leads confirmados. 

As vendas, respectivamente os lucros, podem ser cancelados se: 

 cliente cancela a encomenda 

 Nenhum pagamento foi recebido do cliente 

 cliente devolve a encomenda 

 A verificação do cartão de crédito do cliente falha 

 Registo / encomenda fraudulenta 

 Encomenda interna ou encomenda de teste 

 Os termos de afiliação são violados 

 cliente está na lista negra 

Os lucros aplicam-se apenas nas vendas netas, sem IVA, custos de entrega ou 

embalagem. 


