
Pravidla pro Delticom OE Affiliate programy

Dáváme přednost webovým stránkam s tímto obsahem:

 Blogy, fóra, poradenství a webové stránky z obsahem na téma aut, kol, ráfků nebo pneumatik.
 Cashback webové stránky
 Porovnání cen
 Webové stránky zákaznické spolehlivosti
 Webové stránky pro srovnání cen
 Nákupní platformy

Následující stránky jsou vyloučeny z programu:

 Webové stránky s pornografickým obsahem
 Webové stránky týkající se hazardních her
 Webové stránky, které nabízejí nelegální propojení pro stažení pirátského softwaru nebo hudby
 Webové stránky s rasistickým, nezákonným nebo diskriminačním obsahem, stejně jako webové stránky s 

vyobrazením násilím (úmyslně způsobené zranění, sexuální agrese, znásilnění, zabíjení, pozitivní vyobrazení 
zbraní).

 Pozitivní vyobrazení drog, včetně alkoholu a tabáku

Webové stránky, které jsou stále "ve vypracování" nebo vyžadují registraci pro zobrazení obsahu budou před přijetím 
zkoumány ve stanovené lhůtě. Webové stránky bez originálního obsahu a webové stránky, které produkují chyby budou 
vyloučeny z programu.
Další podmínky Delticom OE pro účast:
Nesmíte používat ochrannou známku Delticom, ani žádné z jmen jejích obchodů na kterémkoli vyhledávači. To se týká i 
všech klíčových slov, které jsou zřejmé pravopisné chyby ochranné známky Delticom a kteréhokoli z jeho obchodů (V 
případě, že tyto instrukce budou porušeny, Delticom OE si vyhrazuje právo zrušit všechny otevřené prodeje a ukončit 
spolupráci s příslušnými partnery.

Nákup sponzorovaných výsledků vyhledávání na vyhledávači pomocí značky a odkazu nebo jakoukoliv značkou nebo 
odkazem které se mohou snadno zmást s našimi, je zakázán. Kromě toho, nesmíte provádět jakoukoliv integraci, která po 
kliknutí na reklamu spouští několik instancí Delticom sledování, z několika affiliate marketing sítí.
Nesmíte používat Postwiew Tracking nebo Cookie-Dropping, kvalita je finanční odměna, zatímco porušování s úmyslem 
manipulace jsou potrestány okamžitě, pozastaveny se zpětným zrušením prodeje a Potenciálních zákazníků.

Prodeje, respektive provize, mohou být zrušeny, pokud:

 Zákazník zruší objednávku
 Žádná platba nebyla přijata od zákazníka
 Zákazník vrátí objednané zboží
 Kontrola bonity zákazníka selže
 Jsou Registrace / objednávky podezřelé
 Pokud objednávka byla interní nebo zkušební objednávka
 Podmínky spolupráce jsou porušeny
 Zákazník je na černé listině

Provize se vztahuje pouze na prodejní cenu, bez DPH, poštovného nebo balení.
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