
Noteikumi dalībai Delticom OE partneru programmās

Mēs dodam priekšroku sadarbībai ar mājas lapām, kas satur sekojošo:

 Blogus, forumus, padomus un saturisku saistību ar un par automašīnām, riteņiem, riepu diskiem.
 Cashback mājas lapas
 Cenu meklētājus
 Klientu lojalitātes mājas lapas
 Cenu salīdzināšanas mājas lapas
 Iepirkšanās platformas

Sekojošie tiek izslēgti no programmas:

 Mājas lapas ar pornogrāfisku saturu
 Mājas lapas saistītas ar azartspēli
 Mājas lapas, kas piedāvā nelegālas lejuplādes saites uz pirātisku programmatūru vai mūziku
 Mājas lapas, kam ir racistisks, nelegāls vai diskriminējošs saturs, kā arī mājas lapas ar vardarbības attēlojumiem 

(tīšām radīti ievainojumi, seksuāla agresija, izvarošana, slepkavības, pozitīva attieksme pret ieročiem).
 Mājas lapas, kur ar pozitīvu attieksmi attēlotas narkotikas, ieskaitot alkoholu un tabakas izstrādājumus


Mājas lapas, kas vēl ir tapšanas stadijā vai kurās nepieciešams reģistrēties, pirms satura apskatīšanas, tiks rūpīgi 
pārbaudītas, pirms tās tiks pieņemtas. Mājas lapas bez oriģināla satura un tādas, kuras uzrāda kļūdas tiks izslēgtas no 
programmas. 
Nākamie noteikumi dalībai Delticom OE:
Jums nav atļauts uzglabāt Delticom preču zīmi vai tā vaikalu nosaukumus nevienā meklētājā. Šis attiecas arī uz jebkuriem 
atslēgas vārdiem, kas, lai arī kļūdaini, norāda uz Delticom vai tā veikaliem (Gadījumā, ja šie norādījumi tiek pārkāpti, 
Delticom OE patur tiesības anulēt jebkādus nepabeigtus tirdzniecības darījumus un izbeigt sadarbību ar attiecīgo partneri)

Ir aizliegts pirkt sponsorētus meklēšanas rezultātus meklētājā, izmantojot zīmola vārdu un saiti, vai cita zīmola vārdu vai 
saiti, kas viegli var tikt pārprasta kā mūsu. Piedevām, Jūs nedrīkstat mēģināt jebkādu integrāciju, kas uzklikšķināšanas 
gadījumā izraisa vairākus Delticom izsekošanas gadījumus, no vairākiem partnerības programmas tīkliem. 
Jūs nedrīkstiet izmantot Postview Tracking vai Cookie-Dropping. Kvalitāte tiks atalgota, bet pārkāpumi ar mērķi manipulēt 
tiks sodīti ar tūlītēju suspensiju un jebkādu apstiprinātu tirdzniecības darījumu atpakaļejošu anulēšanu. 

Tirzniecības darījumi, respektīvi, peļņa, var tikt anulēta, ja:

 Klients anulē pasūtījumu
 Netiek saņemts maksājums no klienta
 Klients atdod pasūtījumu atpakaļ
 Klienta kredīta autorizācija neizdodās
 Reģistrācijas / pasūtījumu krāpnciecība
 Iekšējs vai pārbaudes pasūtījums
 Partnerības noteikumi tiek pārkāpti
 Klients ir melnajā sarakstā 
 Peļņa attiecas tikai uz produkta netto cenu, neieskaitot PVN, iepakošanas un kurjera pakalpojumus.
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