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Reglerne for deltagelse for Delticom AG Affiliate Programmer  

 

Vi vil hellere affiliate med hjemmesider med følgende indhold: 

 Blog, forumer, rådgivning og indhold websites om emnet af biler, hjul, fælge 

eller dæk. 

 Cashback hjemmesider 

 Pris søgemaskine 

 Kundeloyalitet hjemmesider 

 Pris søgemaskine hjemmesider 

 Shopping platforme 

 

Følgende er udelukket fra programmet: 

 Hjemmesider med pornografisk indhold 

 Hjemmesider vedrørende hasardspil 

 Hjemmesider, der tilbyder ulovlige download-links til piratkopieret software 

eller musik 

 Hjemmesider med racistiske, ulovlige eller diskriminerende indhold, samt 

hjemmesider med skildringer af vold (bevidst påføres sår, seksuel aggression, 

voldtægt, drab, positive skildringer af våben). 

 Positive skildringer af stoffer, herunder alkohol og tobak 

 

Hjemmesider, der stadig er "under konstruktion" eller kræver registrering for at se 

dens indhold vil blive behandlet på længde, før de optages. Hjemmesider med 

originalt indhold og websteder, der producerer fejl er udelukket fra programmet. 

Yderligere betingelser for deltagelse hos Delticom AG, hhv. de hjemmesider 

daekonline.dk, Dinedaek.dk, mcdaekonline.dk osv.: 

Du kan ikke reservere Delticom varemærke, eller nogen af dens butik navn (f.eks 

daekonline.dk, dinedaek.dk osv.) på en søgemaskine. Dette gælder også for 

eventuelle søgeord, der er åbenlyse stavefejl af mærket Delticom og nogle af sine 

butikker (f.eks daekonline.dk, dinedaek.dk osv osv.). Hvis disse anvisninger er brudt, 

forbeholder Delticom AG ret til at annullere alle åbne salgs-og afslutte støder op til 

den respektive samarbejdspartner. 

At købe en sponsoreret søgeresultat på en søgemaskine ved hjælp af navn og link, 

eller en hvilken som helst mærke eller et link let forveksles med vores, er forbudt. 

Derudover må du ikke foretage nogen integration, som når du klikker på annoncen 

udløser flere tilfælde af Delticom tracking, fra flere affiliate marketing netværk. 
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Du må ikke bruge Postview Tracking eller Cookie-Dropper, Kvalitet bliver belønnet, 

mens overtrædelser med forsæt af manipulering straffes med øjeblikkelig udsættelse 

og annulleres med tilbagevirkende kraft eventuelle bekræftede salg og kundeemner. 

Salg henholdsvis bestemmelser, kan tilbagekaldes, hvis: 

 The customer cancels the order 

 Betalingen blev ikke modtaget fra kunden 

 Kunden returnerer ordre 

 Kundens kreditkontrol mislykkes 

 Registrering / order svindel 

 Ordren var intern eller en test ordre 

 Betingelserne i tilhørsforhold overtrædes 

 Kunden er på den sorte liste 

Bestemmelsen gælder kun for nettosalget uden moms, forsendelse eller emballage. 


