Reguli de participare la Programul de afiliere la Delticom OE
Preferam sa ne afiliem cu site-uri care au urmatorul continut:

•
•
•
•
•
•

Blog-uri, forumuri, site-uri de sfaturi si continut pe tematica auto, roti, jante sau anvelope.
Site-uri Cashback
Motoare de cautare a preturilor
Comparatoare de preturi
Platforme E-commerce
Programe de fidelizare/bonusare

Urmatoarele categorii sunt excluse:

•
•
•
•
•

Site-uri cu continut pornografic
Site-uri cu jocuri de noroc
Site-uri cu continut sau link-uri catre materiale piratate
Site-uri cu continut rasist, ilegal sau discriminatoriu, cat si site-uri cu continut violent (rani provocate in mod
intentionat, agresiuni sexuale, violuri, omoruri, expunerea de arme).
Expunerea de droguri, inclusiv alcool si tigari.

Site-urile care sunt “in lucru” sau au nevoie de inregistrare pentru a putea fi vizualizat continutul vor fi examinate in detaliu
inainte de a fi admise in program. Site-urile fara continut original si site-urile care dau erori vor fi excluse din program.
Alte conditii privind afilierea la Delticom OE:
Nu puteti utiliza marca inregistrata Delticom, si, de asemenea, nici sa utilizati numele shop-urilor Delticom in motoarele de
cautare. Aceasta se aplica si in cazul oricaror cuvinte cheie care sunt in mod evident greseli legate de marcile Delticom sau
ale shop-urilor sale. (In cazul in care aceste instructiuni nu sunt respectate, Delticom OE isi rezerva dreptul de a anula orice
vanzare si afiliere cu respectivul partener.)
Este interzisa cumpararea de rezultate sponsorizate pe motoarele de cautare cu utilizarea oricarui brand sau link ce poate fi
usor confundat cu ale noastre. Mai mult decat atat, nu incercati integrarea pe site a mai multor forme de publicitate care
utilizeaza multiple instante de tracking a mai multor retele de afiliere.
Nu puteti utiliza Postview Tracking sau Cookie-Dropping. Calitatea este recompensata, in timp ce incalcarea intentionata cu
scopul manipularii este pedepsita cu imediata suspendare din program si anularea retroactiva a oricaror vanzari confirmate.

Vanzarile, respectiv comisioanele, pot fi anulate daca:
• Clientul anuleaza comanda
• Nu s-a incasat plata de la client
• Clientul returneaza comanda
• Verificarea/debitarea cardului de credit al clientului esueaza
• Este fraudata inregistrarea sau comanda
• Este vorba de o comanda interna de test sau de verificare
• Termenii afilierii au fost incalcati
Comisionul se aplica numai cuantumului net al vanzarii, fara TVA sau costurile transportului
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