
 Pravila za sodelovanje za Delticom OE Partnerske programe

Mi se raje povezujemo s spletnimi stranmi, z naslednjimi vsebnostmi:

• Blogi, forumi, nasveti in spletne vsebine na temo avtomobilov, koles, platišč ali pnevmatik.
• Cashback spletne strani
• Iskalnik cen
• Programi zvestobe
• Cenovna primerjava spletnih strani
• Nakupovalne platforme

Naslednje spletne strani so izključene iz programa:

• Spletne strani s pornografsko vsebino
• Spletne strani povezane z igrami na srečo
• Spletne strani, ki ponujajo nezakonite povezave za prenos do piratske programske opreme ali 
glasbe
• Spletne strani z rasističnimi, nezakonitimi ali diskriminacijskimi vsebinami kot tudi spletne strani 
z upodobitvami nasilja
(naklepno povzročenimi ranami, spolno agresijo, posilstvom, ubojem, pozitivno upodobitvijo 
orožja).
• Pozitivna upodobitev drog, vključno z alkoholom in tobakom

Spletne strani, ki so še vedno "v izdelavi" ali zahtevajo registracijo za pregled vsebine, bomo 
raziskali, preden jih sprejmemo.  Spletna mesta brez izvirne vsebine in spletnih strani, ki 
povzročajo napake, so izključene iz programa.

Dodatni pogoji za udeležbo v Delticom OE:
Morda ne pridržujete blagovne znamke Delticoma ali katero koli od njegovih trgovinskih imen na 
katerem koli iskalniku. To velja tudi za vse ključne besede, ki so očitne črkovne napake v zapisu 
Delticom in katerekoli od njegovih trgovin (V primeru, da se kršijo ta navodila, Delticom OE 
pridržuje pravico, da odpove vse odprte prodaje in prekine povezavo s posameznim partnerjem.

Nakup sponzoriranih iskalnih rezultatov na iskalniku, ki uporablja blagovno znamko in povezavo ali 
katero koli drugo blagovno znamko ali povezavo in, je preprosto zamenja z našo, je strogo 
prepovedano. Poleg tega ni dovoljeno poskušati povezovanja, ki s klikom na oglas sproži več 
primerkov Delticom sledenja, iz več affiliate marketing omrežij. 
Ni dovoljena uporaba Postview sledenje ali Cookie-Dropping, je Quality nagrajeni, kršitve z 
namenom manipulacije se, kaznujejo s takojšnjo prekinitvijo in retroaktivno razveljavitvijo katerega
koli potrdila, prodaje in
potencialnega nakupa.

Prodaja oziroma določbe se lahko razveljavijo, v primeru, da:

• Kupec prekliče naročilo
• Nobeno plačilo ni bilo prejeto s strani kupca
• Kupec vrne naročilo
• Preverjanje kreditne sposobnosti stranke ni uspešno
• Registracija / goljufije naročil
• Naročilo je bilo interno ali testno
• Pogoji za pridružitev so bili kršeni
• Stranka je na seznamu prepovedanih

Ta določba velja samo za neto prodajo, brez DDV, transporta ali pakiranja.
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