
AFFILIATE VILKÅR OG BETINGELSER 
Mellem FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, et selskab registreret i selskabsregistret i Bulgarien på 
nummeret 205107669 med hjemsted i Via G.S. Rakovski 145 ent. G, s.1, app.6 - 1000 Sofia - Bulgarien. 
Nedenfor også kaldet "FRECUO BUSINESS COMPANY LTD e et selskab og / eller en sammenslutning og / 
eller juridisk enhed og / eller enmansvirksomhed og / eller fysisk person under alle omstændigheder over 
18 år, der erklærede alderen i registreringsformularen, villig til at promovere produkterne eller tjenester, 
der tilbydes af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, i henhold til nedenstående betingelser og betingelser 
også kaldet "affiliate" 
 

INDLEDNING 
La FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
- oprettet og udviklet en tilknytningsplatform tilgængelig online på https://www.diamodaffiliationbc.com; 
- tilbyder Affiliates adgang til forskellige marketingkampagner efter sektor, tilgængelig på 
Diamondaffiliation  platform. 
- tilbyder, til alle medlemmer af netværket, støtte og betaling af provisioner genereret i fremme af 
operatørernes reklamekampagner gennem brug af tekstforbindelser og andre markedsføringsværktøjer til 
rådighed på Diamondaffiliation  platformen. 
Med hensyn til ovenstående: 
1) Enhver webmaster eller webstedsejer, for at være en del af det navngivne tilknytningsnetværk 
Diamondforbud, skal registreres på platformen ved at udfylde den relevante online formular og acceptere 
Vilkår og betingelser. 
2) Affiliate, med registrering bekræfter til FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, der ikke er individuel privat 
person under 18 år og hvem har fuld ret til at tilmelde sig tilknytningsnetværket. Det fremhæver, at adgang 
er forbudt for mindreårige under 18 år. 
3) Denne aftale træder i kraft fra det øjeblik brugeren er godkendt som affiliate og vil forblive gældende 
indtil dens opsigelse. 
4) Affiliate har sit eget og eksklusive ansvar for at sikre, at han har retlig ret til at fremme operatører 
gennem links eller andre markedsføringsværktøjer, på WEB SITES og / eller SPACES af samme angivet i 
registreringsformularen. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD forbeholder sig ret til at delegere disse vilkår og betingelser under alle 
omstændigheder betingelser for ethvert andet selskab efter eget valg, uden at dette indebærer nogen 
tilladelse eller anmodning om nogen form for affilieret. 
 
ARTIKEL 1: AFTALENS FORMÅL 
Formålet med denne kontrakt er at fastlægge både betingelserne og vilkårene og metoderne til 
gennemførelse af aktiviteter og marketingkampagner udført af Operatøren på platformen, med prognosen 
og udvalgsstruktur / s for Affiliate af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTIKEL 2: FORPLIGTELSER FOR FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD forpligter sine datterselskaber til at garantere deres drift platform, der 
giver brugerne adgang til tjenester på platformen i henhold til vilkår og betingelser Vilkårene for denne 
kontrakt, medmindre den delvise fejlfunktion også afhænger af årsagen til i sig selv ikke påregnes Til dette 
formål specificeres det, at i tilfælde af teknisk fejl, der påvirker platformens drift af grunde uafhængigt af 
vilje fra FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, som eksempel og ikke udtømmende en fejl i systemet hos 
internetudbyderen forpligter FRECUO BUSINESS COMPANY LTD sig til informere Affiliaten om situationen 
og sørge for, at det tekniske problem løses mest så hurtigt som muligt uden at under alle omstændigheder 
resultere i og / eller føre til etablering af nogen ret eller ansøgeren hævder af ham. 
 
 
 
 
 
 



FRECUO BUSINESS COMPANY LTD forpligter sig til at optage og gemme den digitale information, der sendes 
Kun af brugere for den periode, der er strengt nødvendigt for udførelsen af kontrakten. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD er forpligtet til at sikre permanent tilgængelighed og adgang Affiliaten til 
statistik over de igangværende annonceringskampagner, klik, registreringer og genereret overskud (c.d. 
Provision). 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD udsender regelmæssigt information gennem nyhedsbrev, til medlemmer 
af affilieret netværk, på nye kampagner lanceret, samtidig med at de leverer Udfyld oplysninger om 
vilkårene og betingelserne for selve kampagnen. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise uden tvivl enhver ny 
affiliate. I tilfælde af afslag forbeholder FRECUO BUSINESS COMPANY LTD sig ret til ikke at give enhver 
forklaring vedrørende og / eller kompensation af enhver art. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD forpligter sig til at levere Affiliate med alle marketingværktøjer 
nødvendigt, såsom tekstforbindelser og hjælp via EMAIL på info@diamondaffilationbc.com 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD vil give detaljerede oplysninger om provisioner på grund af partnere. Det 
samme vil blive beregnet ud fra statistikkerne og rapporterne fra FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
Rapporterne opdateres dagligt. 
 
ARTIKEL 3: FORPLIGTELSERNES FORPLIGTELSER 
Affiliate forpligter sig til at implementere og permanent vise de links, der leveres af FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD på hver side af dit websted. 
Affiliate forpligter sig til ikke at offentliggøre eller vise links på websteder eller rum, der adskiller sig fra de 
angivne under registrering uden forudgående tilladelse fra FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Det absolutte 
forbud mod enhver handling, der endog indirekte kan føre til svigagtig handling fra affiliates. 
Hvert Affiliate-websted skal udtrykkeligt godkendes af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD med det formål at 
begynde at fremme en operatørkampagne. 
Promotionsmaterialet og forbindelserne mellem operatørerne må og kan kun annonceres på de websteder, 
som vil blive godkendt af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, overtrædelsen af dette forbud, som f.eks i 
tilfælde af bannere brugt vilkårligt på et websted, der ikke er godkendt af FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD, vil fastslå den øjeblikkelige suspension af Affiliate og den efterfølgende undersøgelse af overtrædelsen 
til formålene af kontraktens opsigelse ud over den mulige kompensation for den skade, der måtte opstå 
som følge heraf Affiliate s. 
Affiliate forpligter sig til at overholde procedurerne for gennemførelse af hver marketingkampagne i 
overensstemmelse med Specifikationerne fra operatøren. Enhver anden og enhver handling, der ikke er 
forudset eller ikke beskrevet i Markedsføringskampagnen vil blive underlagt operatørens udtrykkelige 
godkendelse.  
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD lægger især vægt på, fremhæver og gør opmærksomheden hos Affiliate 
på følgende punkter: 
- med henvisning til afsendelse af e-mails er det angivet, at det er formelt forbudt for affiliateen, hvem der 
tager det udtrykkeligt anerkendt, for at fremme annoncørens hjemmeside ved at sende en e-mail, hvis den 
ikke er autoriseret til at gøre det fra operatøren, bortset fra tilfælde af brug af reklamemateriale fra 
operatøren selv. I tilfælde af at operatøren godkender e-mailen, skal affiliateen få godkendelse fra frecuo 
BUSINESS COMPANY LTD til brug for salgsfremmende materiale. Endvidere bekræfter Affiliate at 
afsendelsen e-mail sker på opt-in basis i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
- med henvisning til incitamentet specificeres det, at det er absolut forbudt at anvende nogen form for 
incitament at tilskynde brugerne til at registrere sig hos enhver operatør blandt dem på Diamondaffiliation. 
 
 
 



- Med henvisning til offline trafik er det angivet, at enhver form for offline trafik er forbudt, nemt 
kontrollerbar og verificerbar ved krydskontrol af data mellem  sikkerhedssystemer FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD og de af enhver operatør på Diamondaffiliation. 
 
Affiliate anerkender og er opmærksom på, at det er forbudt under alle omstændigheder at vedtage enhver 
adfærd der inducerer og afgør registreringen med misbrug af et bonustilbud fra operatørens nuværende på 
Diamondaffiliation eller med en invitation til kun at registrere og kun at bruge og bruge ovennævnte bonus. 
 
Manglende overholdelse af alle ovenstående og under alle omstændigheder overholder adfærd ikke noget 
her Leveret af Affiliaten kan resultere i hans udelukkelse fra det pågældende program og overførslen 
summen af alle provisioner påløbet gennem incitamenter, herunder eventuel yderligere kompensation af 
den beskadigede skade. 
 
Affiliate anerkender også udtrykkeligt og accepterer, at det vil være forpligtet i sin helhed at holde FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD i tilfælde af eventuelle krav eller udfordringer fra tredjeparter Det bør opstå som 
et resultat af den aktivitet, der udføres af den, i videste forstand muligt og uden begrænsning ud over den 
eventuelle og yderligere erstatning af skaderne. 
 
ARTIKEL 4: BEHAVELSE AF HANDLING 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, fremhæver og understreger engagementet at kunstigt ændre 
provisionen forfalden. 
Enhver handling, der er truffet ulovligt af Affiliate, med det formål at generere provisioner, vil være at 
overveje heksens svigagtige adfærd med alle konsekvenserne af sagen. på samme måde, kan ikke være 
ansvarlig for kompensation for marketingkampagner ved markedsføring af personale falsk fra FRECUO 
BUSINESS LTD forpligtet til at fremlægge yderligere begrundelser. 
Hvor FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, hvis eksistens som svig eksisterer, er kontrakten øges med vilje i 
nettovægten, baseret på beregningen af kompensationskompensatoren. Se nødvendig, FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD vil anmode om tilbagebetaling af beløb, der uretmæssigt er udbetalt til Affiliate, det kan 
bruges til at oprette en tutorial eller tutorial for affiliate Juridisk tvist er tilfældet med muligheden for at 
hæve den dødelige del af alle oceaner og dermed afhængighed og en årsag til den adfærd, som Affiliate 
har. Se ikke tidligere godkendt af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD skriftligt, gør følgende transaktioner 
ikke provision beregning vil blive overvejet: 
- flere poster for at vildlede operatøren 
- En generel plug-in, der sendes til en dør og ikke en spammer, herunder deres forpligtelser over for 
operatøren. 
Desuden FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Diamond Affiliation er en ubestridelig reserve i kommissærens 
lov et percentil på 80% overfladisk af den primære deponering af ordene på alle basisværdierne og 
operatører. 
 
ARTIKEL 5: FAKTISKE BETINGELSER OG BETALINGSVILKÅR 
Der er forskellige former for vederlag: 
CPA (FIXED): Den såkaldte Cost of Acquisition-model fungerer med en fast baseret gevinst udelukkende på 
kvalificeret / specifikt salg / handlinger. 
Indtægtsandel: De såkaldte indtægter deler betalingsmodel (oversat: overskudsdeling) det er en 
procentdel, der er beregnet på det overskud, der genereres af de brugere, der er adresseret af affiliate. 
HYBRID: betalingsmodel, der kombinerer modellerne for indtjeningsandel og CPA. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD vil spore hvert besøg på operatørens websted. På bunden af de 
oplysninger, der skal behandles og indsamles, beregner operatøren og betaler provisionerne Affiliate. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD vil behandle rapporterne månedligt med 16 i måneden efter reference 
en og / eller under alle omstændigheder inden for den første arbejdsdag efter og efter 16 og udbetale 
forfaldne betalinger inden for 30 dage efter udstedelsen af månedsopgørelsen. 
Når månedserklæringen udstedes, sendes en email med alle dokumenter til medarbejderen af 
medarbejderen detaljerede oplysninger om fakturering af gebyrerne. 



ARTIKEL 6: ÆNDRING AF ET WEB-STED 
Eventuelle ændringer foretaget af navnet på en af operatørens hjemmesider og eventuelle ændringer af 
hosting sted, dens størrelse, dets mål, dens opdateringsfrekvens, ikke vil ikke have nogen virkning på 
kontrakten, hvis ansøgning, ved lov og automatisk, vil være i hver tilfælde rettet mod den ændrede 
hjemmeside. 
Denne Aftale henviser til alle placeringer af hosting af dette websted, eksisterende eller fremtidige. 
I tilfælde af at Affiliaten ændrer sin hjemmeside væsentligt eller giver mulighed for formidling af 
kampagner markedsføring på andre forskellige steder, vil blive afholdt og forpligtet til at informere FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD for at muliggøre en revurdering af operatørens egenskaber. Når operationen vil 
blive gennemført, kontrakten vil automatisk gælde automatisk på disse nye websteder. 
 
ARTIKEL 7: DE KONTRAKTERENDE PARTERS ANSVAR 
Ingen af de kontraherende parter kan holdes ansvarlig for indirekte tab led af den anden. 
Ingen af de kontraherende parter er ansvarlig for eventuelle skader, direkte eller indirekte, eller under alle 
omstændigheder kan i nogen grad overvejes og / eller bringes tilbage til denne aftale, herunder ved hjælp 
af eksemplarisk og ikke udtømmende og derfor uden begrænsning tabt fortjeneste, tab af indkomst, tab af 
kunder, tab eller korruption af data. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kan ikke holdes ansvarlig af Affiliate, hvis det ikke er tilfældet kunne 
identificere en ny deponerende bruger eller en bruger fra affiliate site. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD understreger udtrykkeligt, at reklame for væddemål og spil, der tilbydes 
på den tilknyttede platform eller induktion til væddemål og spil, er underlagt juridiske begrænsninger i 
nogle lande, hvor de kunne være underlagt forbud og beslægtede sanktioner, og i dette tilfælde Affiliate 
anerkender udtrykkeligt, at han ikke har ret til at offentliggøre reklamemateriale FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD på sin hjemmeside. Deltagelse i programmet er også forbudt tilknytning og registrering til 
den. 
 
ARTIKEL 8: INTELLEKTUAL EJENDOM 
Affiliates vil ikke have nogen intellektuel ret til salgsfremmende materialer, produkter og / eller tjenester 
Udbydes af operatøren, hvis de annoncerer et af brandpromotierne på deres hjemmesider. 
For hele kampagnens varighed og kun for den specifikke kampagne, som FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
giver Tilknytter den ikke-eksklusive ret til at bruge operatørens varemærker og handelsnavne til formål 
kommercielle. 
Intet i denne aftale udgør en licens, overdragelse, overførsel eller anden ret til intellektuel ejendomsret, 
herunder, uden begrænsning, patenter, varemærker, ophavsret, databaser og knowhow i videste forstand, 
som er og vil forblive den eksklusive bevare af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTIKEL 9: VARIGHED OG AFSLUTNING AF KONTRAKTEN 
Denne aftale er ubestemt Bortset fra følgende tilfælde Opløsning af netop årsagen FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD vil kunne opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning at give det skriftlig meddelelse via e-
mail til affiliate, i tilfælde af overtrædelse af nogen af sine forpligtelser Materialer som fastsat i denne 
aftale, og hvor det ikke kan afhjælpes inden for 10 dage fra modtagelse af anmodningen fra FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD. 
Opløsning uden grund 
Affiliate accepterer og accepterer udtrykkeligt, at FRECUO BUSINESS COMPANY LTD har ret til ensidigt 
opsige denne aftale ved at give Affiliate 30 dages varsel fra og med modtagelse af den meddelelse, der 
sendes til dem via e-mail, af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, uden behov for nogen motivation og / eller 
forklaring af nogen art. Ingen anmodning om Skader kan fremskyndes og / eller kræves af Affiliate for 
ekspresbestemmelse. 
Opløsning for ikke-brug 
Hver inaktiv tilknyttet konto lukkes automatisk, og alle relaterede udestående provisioner vil ikke de vil 
blive betalt til franchisetageren. 
Konsekvenserne af resolutionen 



I tilfælde af opsigelse af denne aftale ophæver Affiliate straks at bruge alle tjenester og platform. Affiliaten 
er forpligtet til at returnere senest syv dage efter beslutningen alle fortrolige oplysninger, som FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD har sendt til det på smerte af erstatning for erstatning. 
 
ARTIKEL 10: ALMINDELIGE AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 
Affiliate anerkender og accepterer udtrykkeligt, at denne aftale ikke på nogen måde kan være ikke engang 
delvis tildeling til en tredjepart, medmindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse af FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD. 
Hvor det af en eller anden grund skal fastslås, at enhver bestemmelse i Denne Aftale er ikke gyldig eller 
uanvendelig. Parterne er udtrykkeligt enige om, at de vil komme ind ethvert tilfælde betragtes som gyldigt 
og opererer de resterende bestemmelser i aftalen. 
Godkendelsen af denne aftale udgør en formel aftale og aftale mellem parterne, fuldstændig og eksklusive 
med hensyn til dens formål, og erstatter eventuelle eksisterende aftaler, hvad enten de er skriftligt eller 
mundtligt, i forhold til emnet. 
Ethvert afkald, ændring eller rettelse af denne aftale vil kun være gældende, hvis det skriftligt og 
underskrevet af hver parts autoriserede repræsentanter. 
 
ARTIKEL 11: ADGANG TIL JURISDIKTION 
Denne rapport er en integreret del af fortolkningen af republikkens lov Du kan også bruge en af følgende 
nonprofitartikler i dit tilfælde. 
Alle tvister eller krav, der opstår som følge af og / eller i forbindelse med kontrakten og / eller 
overtrædelsen og / eller opløsningen og / eller invaliditet af det samme, er blevet løst median den 
foreløbige anvendelse af voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i den bulgarske republik. 
 
ARTIKEL 12: ÆNDRINGER OG ÆNDRINGER 
LA FRECUO BUSINESS COMPANY LTD forbeholder sig ret til ændringer, uden forudgående varsel eller 
integrere, når som helst, den nuværende kontrakt. Affiliate er en handling der dog til det samme vil blive 
givet nyheder indgive forskellige contralateralo publikationen på webstedet for den nye betingelser vil 
finde øjeblikkelig anvendelse mellem parterne. 
 
 
Sted og dato ____________________________               Læsbar signatur 
 
 
 
 
Anerkendelsesdokument:________________________________N.____________________ 
 
 
Udgivelsesdato________________________________ 
 
Udløbsdato___________________________________ 
 
 
 
 
 
Tegn også på siden af hvert ark, og tilføj typen af identifikationsdokument og nummeret 
 


