
Taisyklės norintiems prisijungti prie Delticom OE Affiliate Programos

Mes norėtume bendradarbiauti su šitokį ir panašų svetainių turinį atitinkančiais tinklalapiais:

 Blogai, forumai, patarimų ir naujienų apie mašinas, ratus, ratlankius ir padangas svetainės.
 "Cashback" tinklalapiai
 Kainų paieškos tinklalapiai
 Klientų lojalumo interneto svetainės
 Kainų palyginimo tinklalapiai
 Prekybos platformos

Mūsų Affiliate partneriais negali tapti:

 Pornografinio turinio tinklalapiai
 Tinklalapiai, susiję su azartiniais žaidimais
 Tinklalapiai, siūlantys nelegalias filmų ar muzikos parsisiuntimo nuorodas
 Rasistinio, nelegalaus pobūdžio, kitus diskriminuojantys tinklalapiai, taip pat agresyvumą skatinančio turinio 

svetainės (tyčinis žalojimas, seksualinė agresija, prievartavimas, žudynės, teigiamas ginklų vaizdavimas).
 Narkotikus, alkoholįnius gėrimus ir tabaką reklamuojančios svetainės

Tinklalapiai, kurie yra vis dar kuriami arba turinio peržvelgimui reikalinga registracija, bus atidžiai patikrinti prieš 
pradedant bendradarbiavimą. Tinklalapiai, neturintys originalaus turinio, o tik nuorodas, taip pat tinklalapiai, kurie turi 
virusų ar kenkia vartotojo kompiuteriui, negali tapti mūsų partneriais..
Tolesnės Delticom OE taikomos sąlygos:
Jūs negalite naudoti Delticom ir nei vienos iš mūsų internetinių parduotuvių pavadinimo kaip savo paieškos sistemos 
raktažodžių. Tai taip pat taikoma ir žodžiams, kurie yra akivaizdūs Delticom ar vienos iš parduotuvių pavadinimų kopijos su
rašybos pakeitimu (Jeigu šios instrukcijos yra pažeidžiamos, Delticom OE turi teisę atšaukti visus atliktus užsakymus ir 
nutraukti Affiliate bendradarbiavimą)

Jūs negalite įsigyti kitų paieškos rezultatų paieškos sistemoje, kurie naudoja mūsų prekinį ženklą ir kitas reklamines 
nuorodas, kurios kopijuoja ar gali būti lengvai supainiotos su mūsų reklama . Taip pat, Jums neleidžiama bandyti bet kokią 
integraciją, kuri paspaudus ant reklamos nuorodos, peradresuotų ir atidarytų kelis skirtingus langus iš kitų Affiliate partnerių
svetainių. 
Jums yra draudžiama naudoti Postview Tracking arba Cookie-Dropping, mes Jums atlyginame už kokybiškai suteikiamą 
paslaugą, nusižengimas ir manipuliavimas mūsų keliamomis taisyklėmis yra baudžiamas nedelsiamu bendradarbiavimo 
nutraukimu ir yra atšaukiami visi jau patvirtinti ir bet kurie galimi pardavimai.

Užsakymai, o taip pat ir Jūsų uždarbis, gali būti atšaukiami, nes:
 Klientas atšaukia užsakymą
 Klientas neapmoka užsakymo
 Klientas grąžina prekę
 Kliento kreditinės kortelės patvirtinimas yra nesėkmingas
 Registracijos/užsakymo duomenų sukčiavimas
 Užsakymas buvo atliktas įmonės viduje arba tai yra bandomasis užsakymas
 Yra pažeidžiamos Affiliation bendradarbiavimo sąlygos
 Klientas yra įtrauktas į „juodąjį sąrašą“

Jūsų uždarbis yra skaičiuojamas nuo bendros užsakytų prekių vertės, be PVM mokesčio ir siuntimo išlaidų.
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