
Pravidlá účasti pre Delticom OE Affiliate programy

Uprednostňujeme priradenie webových stránok s týmto obsahom:

 Blogy, fóra, poradenstvo a webové stránky z obsahom na tému áut, bicyklov, ráfikov alebo pneumatík.
 Cashback webové stránky
 Porovnanie cien
 Webové stránky zákazníckej spoľahlivosti
 Webové stránky pre porovnanie cien
 Nákupné platformi

Nasledujúce stránky sú vylúčené z programu:

 Webové stránky s pornografickým obsahom
 Webové stránky týkajúce sa hazardných hier
 Webové stránky, ktoré ponúkajú nelegálne prepojenia pre stiahnutie pirátskeho softvéru alebo hudby
 Webové stránky s rasistickým, nezákonným alebo diskriminačným obsahom, rovnako ako webové stránky s 

vyobrazením násilim (úmyselne spôsobené zranenia, sexuálne agresie, znásilnenie, zabíjanie, pozitívne 
vyobrazenie zbraní).

 Pozitívne vyobrazenia drog, vrátane alkoholu a tabaku

Webové stránky, ktoré sú ešte stále "vo vypracovaní" alebo vyžadujú registráciu pre zobrazenie obsahu budú skúmané v 
stanovenej lehote pred prijatím. Webové stránky bez originálneho obsahu a webové stránky, ktoré produkujú chyby sú 
vylúčené z programu.

Ďalšie podmienky Delticom OE pre účasť:
Nesmiete vyhrádzať ochrannú známku Delticom, ani žiadne z mien jej obchodov na ktoromkoľvek vyhľadávači. To sa týka 
aj všetkých kľúčových slov, ktoré sú zrejmé pravopisné chyby ochrannej známky Delticom a ktoréhokoľvek z jeho 
obchodov (V prípade, že tieto inštrukcie budú porušené, Delticom OE si vyhradzuje právo zrušiť všetky otvorené predaje a 
ukončiť spoluprácu s príslušnim partnerom.

Nákup sponzorovanych výsledkov vyhľadávania na vyhľadávači pomocou značky a odkazu alebo akoukoľvek značkou 
alebo odkazom ktoré sa môžu ľahko zmiasť s našimi, je zakázaný. Okrem toho, nesmiete vykonávať akúkoľvek integráciu, 
ktorá po kliknutí na reklamu spúšťa niekoľko inštancií Delticom sledovania, z niekoľkých affiliate marketing sietí.
Nesmiete používať Postwiew Tracking alebo Cookie-Dropping, kvalita je finančná odmena, zatiaľ čo porušovania s 
úmyslom manipulácie sú potrestané okamžitím pozastavenim a spätné zrušenim akýhkoľvek potvrdenýh, Predajou a 
Potenciálnych zákazníkov.

Predaje, respektíve provízie, môžu byť zrušené, ak:

 Zákazník zruší objednávku
 Žiadna platba nebola prijatá od zákazníka
 Zákazník vráti objednaný tovar
 Kontrola bonity zákazníka zlyhá
 Sú Registrácia / objednávka podozrivé 
 Objednávka bola interná alebo skúšobná objednávka
 Sú podmienky spolupráce porušené
 Je zákazník na čiernej listine

Provizia sa vzťahuje len na predajnú cenu, bez DPH, poštovného alebo balenia.
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