Ο κανονισμός συμμετοχής για τα συνεργατικά προγράμματα της Delticom ΟΕ
Εμείς προτιμούμε να συνεργαστούμε με δικτυακούς τόπους με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Με blogs, forums, ιστοσελίδες με παροχή συμβουλών και περιεχόμενες του θέματος των αυτοκινήτων, τροχών, ζαντών ή
ελαστικών.
ιστοσελίδες Cashback
αναζίτηση τιμών
ιστοσελίδες αφοσίωσης των πελατών
ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών
πλατφόρμες Shopping
Τα εξείς εξαιρούνται από το πρόγραμμα :
 Ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο
 Ιστοσελίδες που σχετίζονται με τζόγο
 Ιστοσελίδες που προσφέρουν παράνομη συνδέσμους λήψης σε πειρατικό λογισμικό ή μουσική
 Ιστοσελίδες με ρατσιστικό, παράνομο ή διακριτικό περιεχόμενο, καθώς και ιστοσελίδες με απεικονίσεις βίας
(σκόπιμα προκαλεσμένους τραυματισμούς , σεξουαλική επίθεση, βιασμός, δολοφονία, θετικές απεικονίσεις
όπλων).
 Θετικές απεικονίσεις ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων του αλκοόλ και του καπνού
Ιστοσελίδες που εξακολουθούν να είναι «υπό κατασκευή» ή απαιτούν εγγραφή για να δείτε τα περιεχόμενα θα εξεταστούν
διεξοδικά πριν γίνουν δεκτές. Οι ιστοσελίδες χωρίς πρωτότυπο περιεχόμενο και τις ιστοσελίδες που παράγουν λάθη
αποκλείονται από το πρόγραμμα.
Περαιτέρω όροι της συμμετοχής της Delticom ΟΕ:
Απαγορεύεται η διατήρηση του εμπορικού σήματος Delticom, ούτε των ονομάτων των καταστημάτων της σε οποιαδήποτε
μηχανή αναζήτησης. Αυτό ισχύει και για τυχόν λέξεις-κλειδιά που είναι προφανείς ανορθογραφίες του εμπορικού σήματος
Delticom και οποιουδήποτε κατάστηματός του. (Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι οδηγίες αυτές, Delticom Ο.Ε. διατηρεί
το δικαίωμα να ακυρώσει όλες τις ανοικτές πωλήσεις και να τερματίσει τη σχέση με τον αντίστοιχο συνεργάτη.
Απαγορεύεται η αγορά ενός χορηγουμένου αποτέλεσμα αναζήτησης σε μια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιώντας το όνομα
της μάρκας και το σύνδεσμο, ή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή συνδέσμου εύκολα συγκεχυμένο με τη δική μας.
Επιπλέον, απαγορεύεται επιχείρηση οποιασδήποτε ενσωμάτοσης στην οποία κάνοντας κλικ η διαφήμιση ενεργοποιεί
αρκετές περιπτώσεις εντοπισμού της Delticom, από διάφορα συνεργατικά δίκτυα μάρκετινγκ.
Απαγορεύεται η χρήση Παρακολούθησης Δημοσίευσης Επισκόπησης ή Cookie-Dropping. Η ποιότητα ανταμείβεται, ενώ οι
παραβιάσεις με πρόθεση χειραγώγησης τιμωρούνται με άμεση αναστολή και αναδρομική ακύρωση οποιασδήποτε πωλήσης
και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Οι πωλήσεις, αντίστοιχα διατάξεις, μπορούν να ακυρωυούν εάν:
 Ο πελάτης ακυρώνει την παραγγελία
 Καμία πληρωμή δεν παραλήφθηκε από τον πελάτη
 Ο πελάτης επιστρέφει την παραγγελία
 Ο πιστωτικός έλαγχος του πελάτη αποτυγχάνει
 Eσφαλμένη Εγγραφή/παραγγελία
 Η παραγγελία ήταν εσωτερική ή μια παραγγελία τεστ
 Οι όροι υπαγωγής παραβιάζονται
 Ο πελάτης είναι στη μαύρη λίστα
 Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για τις καθαρές πωλήσεις, χωρίς ΦΠΑ, μεταφορικά και συσκευασία.
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