Reglerna för deltagandet till Delticom AG Affiliate Program

Vi föredrar att ansluta hemsidor vilka som har följande innehåll:
•
•
•
•
•
•

Bloggar, forum, rådgivning och hemplatser med innehåll som har temat: bilar,
hjul, fälgar och däck.
Cashback hemsidor
Pris-motorer
Kundlojalitets hemsidor
Prisjämförelse hemsidor
Shopping plattformar

Följande ingår ej i programmet:
•
•
•
•

•

Webbplatser med pornografiskt innehåll
Webbplatser som rör hasardspel
Webbplatser som erbjuder illegal nedladdning länkar till piratkopierad
programvara eller musik
Webbplatser med rasistiska, olagliga eller diskriminerande innehåll, samt
webbplatser med skildringar av våld (avsiktligt tillfogat sår, sexuell aggression,
våldtäkt, döda, positiva skildringar av vapen).
Positiva skildringar av droger, inklusive alkohol och tobak

Webbplatser som fortfarande är "under konstruktion" eller kräver registrering för att
visa innehållet kommer att granskas innan de erkännas. Webbplatser utan
originalinnehåll och webbplatser som producerar fel omfattas inte av programmet.

Ytterligare villkor för deltagande i Delticom AG resp. de webbplatser
däckonline.se, dinadack.com, mcdackonline.com osv:
Du kan inte reservera varumärket Delticom, eller någon av dess butiksnamn (t.ex.,
dackonline.se, dinadack.com, mcdackonline.com osv.) på en sökmotor. Detta gäller
även för de sökord som är uppenbarligt felstavade av varumärket Delticom och alla
dess butiker (t.ex. dackonline.se, dinadack.com, mcdackonline.com osv.). Om dessa
instruktioner kränks, Delticom AG förbehåller sig rätten att annullera alla öppna
försäljning och avsluta tillhörighet med respektive partner.
Att köpa ett sponsrat sökresultat på en sökmotor med hjälp av varumärket och
länken, eller något varumärke eller länk som lätt förväxlas med våra, är förbjudet.
Dessutom kan du inte försöka någon integration genom att klicka på annons som
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utlöser flera instanser av Delticom spårning, från flera nätverk affiliatemarknadsföring.
Du får inte använda Post view, Tracking eller Cookie-Dropping
Kvalitet belönas medan brott med avsikt av manipulation straffas med omedelbar
avstängning och retroaktivt upphörande av alla bekräftade försäljning och leder.
Försäljning, respektive bestämmelser, kan återkallas om
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunden avbryter beställning
Ingen betalning har mottagits från kunden
Kunden returnerar beställningen
Kundens kreditkontroll misslyckades
Anmälan / beställning bedrägeri
Ordern var intern eller en testorder
Villkoren för tillhörighet har kränkts
Kunden är svartlistad

Bestämmelsen gäller endast omsättning, exklusive moms, frakt och emballage
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