Warunki uczestnictwa w programach afiliacyjnych Delticom AG
Preferujemy witryny o następującej zawartości:
•
•
•
•
•
•

blogi, fora, poradniki i kontenty poświęcone tematyce samochodowej, Kołom,
oponom
Strony cashback
wyszukiwarki cenowe
programy lojalnościowe
porównywarki cenowe
portale zakupowe

Z uczestnictwa wykluczone są strony internetowe zawierające:
•
•
•
•

•

treści pornograficzne
gry losowe
umożliwiające ściągnięcie nielegalnej muzyki bądź oprogramowania
"zawierające treści o charakterze rasistowskim, kryminalnym,
dyskryminującym albo przedstawiające przemoc (celowe okaleczanie,
przemoc seksualna, gwałt, zabójstwo, pozytywne przedstawienie broni)
przedstawiające pozytywnie alkohol, papierosy lub narkotyki

"Strony internetowe w budowie lub strony wymagające zalogowania przed
obejrzeniem ich zawartości są przez nas specjalnie traktowane i dokładnie
sprawdzane przed dopuszczeniem do uczestnictwa w programie. Strony bez własnej
zawartości oraz strony wyrządzające szkody są wykluczone z programu."
Dodatkowe warunki uczestnictwa ze strony firmy Delticom AG, względnie jej
sklepów internetowych,(np.. oponytanio.pl, opony123.pl)
Zabrania się rezerwowania marki Delticom wzgl. nazw jej sklepów internetowych (np.
oponytanio.pl, opony123.pl) w wyszukiwarkach. Dotyczy to także sytuacji słówkluczy, które mogą być ogólnie postrzegane jako błędna pisownia marki Delticom
ewentualnie jej sklepów internetowych (np. oponytanio.pl, opony123.pl). Za
wykroczenie przeciwko tej zasadzie firma Delticom AG zastrzega sobie prawo do
anulowania otwartych płatności oraz zakończenia partnerstwa z danym afiliantem.
Zabrania się rezerwowania w wyszukiwarkach sponsorowanych marek, adresów
URL lub nazw możliwych do pomylenia z marką Delticom AG. Ponadto niedozwolone
są powiązania, które poprzez kliknięcie na baner reklamowy równocześnie
uruchamiają śledzenie różnych sieci afiliacyjnych Delticom.
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Śledzenie poczty klientów jest zabronione. Nie życzymy sobie także wrzucania
ciasteczek cookie.
"Płacimy za jakość, natomiast wykroczenia z zamiarem manipulacji prowadzą do
wykluczenia oraz anulowania potwierdzonych sprzedaży i leadów z mocą wsteczną."

•
•
•
•
•
•
•
•

klient wycofa zamówienie
klient nie dokona płatności
klient zwróci zamówienie
autoryzacja karty kredytowej klienta dała wynik negatywny
doszło do oszustwa przy zamawianiu/rejestracji
zamówienie miało charakter wewnętrzny lub testowy
naruszono warunki programu
klient znajduje się na czarnej liście

Prowizja jest naliczana tylko od wartości netto zakupu, bez podatku VAT, kosztów
opakowania oraz wysyłki.
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