Правила за участие в афилейт програмите на Делтиком ОЕ
Предпочитаме партньорство с уебсайтове със следното съдържание :






Блогове ,форуми, уебстраници съдържащи съвети и теми за автомобили ,гуми или джанти.
Уебсайтове Cashback
Сайтове с лоялност на клиентите
Сайтове за сравняване на цени
Онлайн магазини

Следните уебсайтове не се приемат в програмата:




Уебсайтове с порнографско съдържание
Уебсайтове които включват хазарт
Уебсайтове предлагащи незаконни линкове за изтегляне на пиратски софтуер или музика



Уебсайтове със съдържание въз основа на расова принадлежност или нелегално и дискриминиращо
съдържание , както и страници с изображения на насилие (умишлено причинени рани, сексуална агресия,
изнасилване, убийство, популяризиране на оръжия).
Популяризиране на наркотици ,алкохол и цигари



Уебсайтове , които все още са “в процес на изграждане “ или изискват регистрация за преглед на съдържанието им
ще бъдат разгледани подробно преди да бъдат допуснати в програмата. Уебсайтове без оригинално съдържание и
тези които дават грешки се изключват от програмата.
Допълнителни условия за участие на Делтиком ОЕ:
Вие нямате право на запазване на търговската марка Делтиком както и наименованията на онлайн магазините . Това
важи и за всички ключови думи ,които са очевидни неправилни изписвания на търговската марка Делтиком или
нейните онлайн магазини ( В случай на нарушаване на тези указания ,Делтиком ОЕ запазва правото за анулиране
на всички отворени продажби и прекратяване на партньорство).
Купуване на спонсориран резултат от търсенето ,използвайки наименованието или линк на търговската марка, или
търговска марка или линк който лесно се обърква с нашата е забранено . Освен това , не е позволена интеграция ,
където щракването върху рекламата задвижва няколко проследявания на Делтиком от различни афилиейт мрежи.
Не е позволено ползване на Postview Tracking или Cookie-Dropping, Качеството се награждава докато нарушаването
с цел манипулация се наказва с незабавно спиране и ретроактивно анулиране на всички потвърдени продажби и
пренасочвания.
Продажбите и комисионните могат да бъдат прекратени ако:









Клиента анулира поръчката
Няма регистрирано заплащане от клиента
Клиента направи връщане на поръчката
Кредитната проверка на клиента е неуспешна
Измама при регистрация или поръчка
Поръчката е направена като тест
Има нарушения в партньорството
Клиента е в черния списък
Комисионната важи само за нетни продажби без ДДС и доставката
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