
Osalemise reeglid Delticom OE partnerprogrammis

Eelistame partneriteks järgmise sisuga veebilehti:

• Blogid, foorumid, nõustamis ja sisupõhised veebilehed autode, rataste, velgede ja rehvide teemadel.
• Cashback  veebilehed
• Hinnamootorid
• Kliendi lojaalsus veebilehed
• Hinnavõrdlus veebilehed
• Ostuplatvormid

Järgnevad sisiga lehed jäävad meie programmist välja:

• Veebilehed, mis on pornograafilise sisuga
• Veebilehed, mis on seotud hasartmängudega
• Veebilehed, mis pakuvad ebaseadusliku allalaadimise linke piraattarkvarale ja muusikale
• Veebilehed, millel on rassistlik, ebaseaduslik või diskrimineeriv sisu, samuti veebilehed, mis kujutavad vägivalda 

(tahtlikult tekitatud haavad, seksuaalne agressiivsus, vägistamine, tapmine, relvade kujutamine positiivses kontekstis).
• Positiivne narkootikumide kujutamine, sealhulgas ka alkohol ja tubakas

Veebilehed, mis on  veel "valmimisel" või nõuavad registreerimist sisu vaatamiseks,  uuritakse põhjalikult enne 
vastuvõtmist. Veebilehed ilma algse sisuta ja veebilehed, millel esineb veateateid,  välistatakse programmist.

Delticom OE edasised osalemistingimused:
Te ei või endale omistada Delticom kaubamärki, ega mistahes Delticom poe nimesi ega otsingumootoreid. See kehtib ka 
märksõnade kohta, mis on ilmselged trükivead  Delticomi kaubamärgist  ja mistahes Delticomi kauplustest (Juhul kui need 
juhised on rikutud, jätab Delticom OE endale õiguse tühistada kõik avatud müügid ja lõpetada partnerprogramm vastava 
partneriga.

Ostes sponsoreeritud otsingutulemusi otsingumootori abil kasutades tootenime ja linki või mistahes kaubamärki või linki, 
mida saab kergesti eksitada meie omaga, on keelatud. Lisaks Tei ei või üritada integratsiooni, mis pärast reklaamile 
klõpsates käivitaks mitut Delticomi jälgimise eksemplaari mitmelt partnerprogrammi marketing võrgustikust.
Te ei tohi kasutada Postview Trackingut või Cookie-Dropingut, kvaliteet on tagatud, mil kavatsetud rikkumisi 
manipulatsiooni eesmärgiga karistatakse kohese partnerlussuhte peatamisega ja tagasiulatuva tühistamisega mistahes 
kinnitatud müügiviidetest.

Müüki, vastavalt sätetele, võib tühistada, kui:

• Klient tühistab tellimuse
• makset kliendi poolt ei laekunud
• Klient tagastab tellimuse
• Kliendi krediidi kontroll ebaõnnestus
• Registreerimise/tellimuse pettus
• Tellimus oli asutuse sisemine või proovitellimus
• Partnerlustingimusid on rikutud
• Klient on mustas nimekirjas
• Kasum kehtib müügitulule ainult, ilma käibemaksu või postikuluta.
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