
AFFILIATE VILLKOR 
Mellan FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, ett bolag som är registrerat i bolagsregistret i Bulgarien vid 
numret 205107669 med säte i Via G.S. Rakovski 145 ent. G, s.1, app.6 - 1000 Sofia - Bulgarien. Nedan även 
kallad "FRECUO BUSINESS COMPANY LTD e  
ett företag och / eller förening och / eller juridisk person och / eller ensam innehavare och / eller fysisk 
person, i vilket fall som helst över 18 år, som förklarade åldern i registreringsblanketten, villig att 
marknadsföra produkterna eller tjänster som erbjuds av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, enligt de villkor 
som beskrivs nedan, nedan även kallad "Affiliate" 
 

INLEDNING 
La FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
- skapat och utvecklat en anslutningsplattform tillgänglig online på https://www.diamodaffiliationbc.com; 
- erbjuder Affiliates tillgång till olika marknadsföringskampanjer efter sektor, tillgänglig på Diamondaffiliation 
plattform 
- erbjuder, till alla medlemmar i nätverket, stöd och betalning av provisioner som genereras i främjande av 
operatörernas reklamkampanjer, genom användning av textlänkar och andra marknadsföringsverktyg som 
finns tillgängliga på Diamondaffiliation plattformen. 
Med hänsyn till ovanstående: 
1) Varje webbansvarig eller webbplatsägare ska vara en del av det namngivna anslutningsnätverket 
Diamondaffiliation måste registrera sig på plattformen genom att fylla i lämplig onlineformulär och godkänna 
Villkoren. 
2) Affiliate, med registrering bekräftar till FRECUO BUSINESS COMPANY LTD att han inte är en person 
privatperson under 18 år och som har full juridisk rätt att anmäla sig till affiliationsnätet. Det betonar att 
tillgången är förbjuden till minderåriga under 18 år. 
3) Detta avtal träder i kraft från det ögonblick som användaren är godkänd som en Affiliate och kommer att 
förbli gällande tills dess uppsägning. 
4) Affiliaten har sitt eget och exklusiva ansvar för att säkerställa att han har laglig rätt att Att marknadsföra 
operatörerna genom länkar eller andra marknadsföringsverktyg, på WEB-SITES och / eller SPACES av samma 
anges i registreringsformuläret. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD förbehåller sig under alla omständigheter rätten att delegera dessa villkor 
villkor för något annat företag efter eget val, utan att detta medför någon godkännande eller begäran om 
någon form av affiliate. 
 
ARTIKEL 1: AVTALETS SYFT 
Syftet med detta kontrakt är att fastställa både villkoren och villkoren för och metoderna för genomförandet 
av aktiviteter och marknadsföringskampanjer som genomförts av Operatören på plattformen, med 
prognosen och kommissionsstruktur (er) för Affiliate av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTIKEL 2: FÖRPLIKTELSER FÖR FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD förpliktar sina dotterbolag att garantera sin verksamhet plattform, vilket 
ger användarna tillgång till tjänster på plattformen enligt villkoren Villkoren för detta kontrakt, såvida inte 
partiell funktionsstörning också beror på orsaken till själv inte berättigande För detta ändamål anges att i 
händelse av tekniskt fel som påverkar plattformens funktion av skäl oberoende av vilja från FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD, som exempel och inte uttömmande Ett misslyckande i internetleverantörens 
system åtar sig FRECUO BUSINESS COMPANY LTD att informera Affiliaten om situationen och se till att det 
tekniska problemet löses mest så fort som möjligt utan att i något fall resultera i och / eller leda till 
upprättandet av någon rättighet eller anspråk från affiliaten mot honom. 
 
 
 
 
 
 



FRECUO BUSINESS COMPANY LTD åtar sig att spela in och lagra den överförda digitala informationen endast 
av användare för den period som är absolut nödvändigt för kontraktets utförande. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD har åtagit sig att säkerställa permanent tillgänglighet och tillgång Affiliaten 
till statistiken för pågående reklamkampanjer, klick, registreringar och genererade vinster (c.d. Provision). 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kommer regelbundet att utfärda information via nyhetsbrev, till 
medlemmar i det associerade nätverket, på nya kampanjer som lanserades, samtidigt som de tillhandahölls 
fullständig information om villkoren för kampanjen själv. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD förbehåller sig rätten att acceptera eller avslå otvivelaktigt någon ny 
Affiliate. Vid nekande, förbehåller sig FRECUO BUSINESS COMPANY LTD rätten att inte ge någon förklaring 
om och / eller kompensation av något slag. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD förbinder sig att tillhandahålla Affiliate med alla marknadsföringsverktyg 
nödvändiga, till exempel textlänkar och hjälp, via EMAIL på info@diamondaffilationbc.com 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kommer att ge detaljerad information om provisionerna på grund av 
Affiliates. Samma kommer att beräknas på grundval av statistik och rapporter som innehas av FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD. 
Rapporterna uppdateras dagligen. 
 
ARTIKEL 3: FÖRFARANDERNAS FÖRPLIKTELSER 
Affiliaten förbinder sig att genomföra och permanent visa länkarna från FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
på varje sida på din webbplats. 
Affiliaten förbinder sig att inte publicera eller visa länkar till webbplatser eller mellanslag som skiljer sig från 
de angivna i registreringsfasen utan föregående tillstånd från FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Det absoluta 
förbudet mot varje handling som kan, till och med indirekt, leda till bedrägliga åtgärder från affiliates. 
Varje Affiliate-webbplats måste uttryckligen godkännas av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD i syfte att börja 
marknadsföra en operatörskampanj. 
Promotionsmaterialet och länkarna till Operatörerna måste och kan annonseras endast på de webbplatser 
som kommer att godkännas av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, överträdelsen av detta förbud, till exempel 
i händelse av banderoller som används godtyckligt på en webbplats som inte är godkänd av FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD, kommer att bestämma den omedelbara upphävandet av Affiliate och den 
efterföljande granskningen av överträdelsen för syftet av uppsägningen av kontraktet utöver eventuell 
ersättning för den skada som kan härledas från den Affiliate-talet. 
Affiliaten åtar sig att följa förfarandena för genomförandet av varje marknadsföringskampanj i enlighet med 
Specifikationerna som tillhandahålls av Operatören. Annan och eventuell åtgärd som inte planeras eller inte 
beskrivs i marknadsföringskampanj kommer att omfattas av operatörens uttryckliga godkännande. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD understryker särskilt, belyser och drar uppmärksamheten hos Affiliate på 
följande punkter: 
- med hänvisning till sändning av e-post anges att det är formellt förbjudet för affiliateen, som tar det 
uttryckligen erkänna, att marknadsföra annonsörens webbplats genom att skicka ett e-mail om det inte är 
tillåtet att göra det av operatören, förutom för användning av reklammaterial som tillhandahålls av 
operatören själv. I händelse av att operatören godkänner e-posten måste affiliateen få godkännande från 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD för användning av reklammaterial. Dessutom intygar affiliateen att 
sändningen 
E-post sker på opt-in, i enlighet med gällande lag. 
- Med hänvisning till incitamentet anges att det är absolut förbjudet att använda någon form av incitament 
att inducera användarna att registrera sig hos någon operatör bland dem som har på Diamondaffiliation. 
 
 
 



- Med hänvisning till offline trafik anges det att någon form av offline trafik är förbjuden, enkelt kontrollerbar 
och kontrollerbar genom att krysskontrollera data mellan säkerhetssystem FRECUOs BUSINESS COMPANY 
LTD och alla operatörer på Diamondaffiliation. 
Affiliate erkänner och är medveten om att det är förbjudet, i vilket fall som helst, att anta något beteende 
som inducerar och bestämmer registreringen med missbruk av ett bonus erbjudande av operatörerna 
närvarande om diamantförbud eller med en inbjudan att bara registrera och bara använda och använda ovan 
nämnda bonus. 
Underlåtenhet att följa alla ovanstående och i vilket fall som helst inte beteendet överensstämmer med vad 
här tillhandahållen av den associerade parten kan leda till att han utesluts från det aktuella programmet och 
överföringen Summan av alla provisioner som uppkommit genom incitament, inklusive eventuell ytterligare 
ersättning av skadan. 
Affiliaten bekräftar och accepterar också att det i sin helhet kommer att vara obligatoriskt att hålla FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD i händelse av anspråk eller utmaningar från tredje part Det borde födas till följd av 
själva aktiviteten, i vidaste bemärkelse möjligt och utan begränsning, bortom det eventuella och ytterligare 
skadeståndet skedde. 
 
ARTIKEL 4: ÅTGÄRDENS HÄNDELSE 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, belyser och betonar till Affiliate att alla handlingar är förbjudna som 
syftade till att artificiellt förändra det förfallna provisionen. 
Varje åtgärd som olagligen genomförs av Affiliate, med avsikt att generera provisioner, kommer att vara 
anses vara ett bedrägligt beteende med alla konsekvenser av ärendet. Likaså Alla åtgärder som inte 
överensstämmer med genomförandet av en marknadsföringskampanj kan vara FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD bedöms bedrägligt utan den sistnämnda krävs för att ge ytterligare motiveringar. 
När FRECUO BUSINESS COMPANY LTD anser att det finns bedrägerier är kontraktet har för avsikt att avsluta 
med omedelbar verkan utan föregående meddelande och utan ersättning. Om det behövs, FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD kommer att begära återbetalning av belopp som otillbörligt betalats till Affiliate, 
förbehåller sig rätten att främja varje åtgärd för att skydda och skydda sina medlemsförbund juridiskt mot 
den associerade parten själv, med ytterligare möjlighet till ersättning för skadestånd och nödvändigt som 
följd, beroende och på grund av det beteende som innehas av affiliate. Om inte tidigare godkänd av FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD skriftligen, gör följande transaktioner inte kommer att beaktas vid beräkning av 
provisioner: 
- flera registreringar för att vilseleda operatören 
- i allmänhet alla de åtgärder som utförs av affiliaten som leder till att alla dessa villkor inte respekteras, 
inklusive sina skyldigheter gentemot operatören. 
Dessutom är FRECUO BUSINESS COMPANY LTD i samförstånd med operatörerna närvarande den 
Diamondaffiliation reserverar utan tvivel rätten att avbryta provisionerna i fallet en procentandel som är lika 
med eller högre än 80% av de första insättningarna är lika med den minsta grundlinjen som föreskrivs varje 
operatör. 
 
ARTIKEL 5: INFÖRANDE VILLKOR OCH BETALINGSVILLKOR 
Det finns olika typer av ersättningar: 
CPA (FIXED): Den så kallade Cost of Acquisition-modellen fungerar med en fast baserad vinst uteslutande på 
kvalificerad / specifik försäljning / handling. 
INKOMSTERA DEL: Den så kallade inkomsten dela betalningsmodell (översatt: vinstdelning) Det är en 
procentsats som beräknas på den vinst som genereras av de användare som adresseras av affiliate. 
HYBRID: betalningsmodell som kombinerar modellerna för intäktsdel och CPA. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD följer varje besök på operatörens webbplats. På basen av den information 
som kommer att behandlas och samlas in, kommer operatören att beräkna och betala provisionerna Affiliate. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kommer att behandla rapporterna varje månad med 16 av månaden efter 
referensnumret och / eller i alla händelser inom den första arbetsdagen som är användbar och efterföljande 
16 och utfärda förfallna betalningar inom 30 dagar från det att månadsredovisningen utfärdats. 
När månadsrapporten utges, skickas en email med alla dokument till anställda av personalen detaljerad 
information om avgifterna. 



ARTIKEL 6: ÄNDRING AV EN WEBBPLATS 
Eventuella ändringar i namnet på någon av operatörernas webbplatser och eventuella ändringar i värd plats, 
dess storlek, dess mål, dess uppdateringsfrekvens, inte kommer inte att ha någon effekt på kontraktet, vars 
ansökan, enligt lag och automatiskt, kommer att finnas i vardera fallet adresserat till den modifierade 
webbplatsen. 
Denna överenskommelse avser alla platser av värd för denna webbplats, befintlig eller framtida. 
Om affiliateen ändrar sin webbplats avsevärt eller tillhandahåller spridning av kampanjer av marknadsföring 
på andra olika platser, kommer att hållas och är skyldig att informera FRECUO BUSINESS COMPANY LTD för 
att möjliggöra en omvärdering av operatörens webbplats. en gång Verksamheten kommer att slutföras, 
kontraktet kommer automatiskt att tillämpas automatiskt på dessa nya webbplatser. 
 
ARTIKEL 7: UPPHANDLANDE PARTERS ANSVAR 
Ingen av de avtalsslutande parterna kan hållas ansvarig för någon indirekt förlust led av den andra. 
Ingen av de avtalsslutande parterna är ansvarig för eventuella skador, direkt eller indirekt eller i vilket fall 
som helst kan i viss mån övervägas och / eller återföras till detta avtal, bland annat genom exemplifierande 
och inte uttömmande och därför utan begränsning, förlust av vinst, inkomstförlust, förlust av kunder, förlust 
eller korruption av data. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kan inte hållas ansvarigt av Affiliate om det inte är det kunna identifiera 
en ny deponeringsanvändare eller en användare från affiliate-webbplatsen. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD betonar uttryckligen att reklam för spel och satsningar spel som erbjuds 
på affiliationsplattformen eller induktion till vadslagning och spel, är föremål för juridiska restriktioner i vissa 
länder där de kan bli föremål för förbud och därtill hörande sanktioner och i det här fallet Affiliate erkänner 
uttryckligen att han inte har rätt att publicera reklammaterial FRECUO BUSINESS COMPANY LTD på sin 
hemsida. Deltagande i programmet är också förbjudet anslutning och registrering till den. 
 
ARTIKEL 8: INTELLEKTUELL EGENDOM 
Affiliates har ingen immateriell rätt till reklammaterial, produkter och / eller tjänster erbjuds av operatören 
om de annonserar ett av varumärkespromotierna på deras webbplatser. 
Under hela kampanjens längd och endast för den specifika kampanjen ger FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
att Affiliates den icke-exklusiva rätten att använda operatörens varumärken och handelsnamn för ändamål 
kommersiella. 
Ingenting i detta avtal utgör en licens, uppdrag, överföring eller annan rätt till immateriella rättigheter, 
inklusive, utan begränsning, patent, varumärken, upphovsrätt, databaser och kunskap i vidaste bemärkelse, 
som är och kommer att förbli det exklusiva bevarandet av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTIKEL 9: UPPHANDLING OCH UPPHÖRANDE AV KONTRAKTET 
Detta avtal är öppet. 
Med undantag för följande fall: 
Upplösning för just anledning 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kan säga upp avtalet med omedelbar verkan, vilket ger det  skriftlig 
kommunikation via e-post till Affiliate, vid överträdelse av någon av sina skyldigheter material som föreskrivs 
i detta avtal och där det inte kan lösas inom 10 dagar från mottagande av begäran från FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD. 
Upplösning utan orsak 
Affiliate accepterar och accepterar uttryckligen att FRECUO BUSINESS COMPANY LTD kommer att ha rätt till 
ensidigt säga upp avtalet genom att ge Affiliate ett meddelande om 30 dagar från och med mottagande av 
det meddelande som skickas till dessa via e-post, av FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, utan behov av någon 
motivation och / eller förklaring av något slag. Ingen begäran om skada kan avanceras och / eller krävas av 
Affiliate för uttrycklig bestämmelse. 
Upplösning för icke-användning 
Varje inaktivt affiliate konto stängs automatiskt och alla relaterade utestående provisioner kommer inte att 
bli de kommer att betalas till franchisetagaren. 
 



Konsekvenserna av resolutionen 
Vid uppsägning av avtalet upphör omedelbart användaren att använda alla tjänster och plattform. Affiliaten 
är skyldig att återlämna, senast sju dagar efter beslutet, all konfidentiell information som FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD skickat till den på smärta av ersättning för skadestånd. 
 
ARTIKEL 10: ALLMÄNNA SLUTBESTÄMMELSER 
Affiliaten erkänner och accepterar uttryckligen att detta avtal inte på något sätt kan vara ens delvis föremål 
för överföring till tredje part, om inte det finns ett uttryckligt skriftligt tillstånd av FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD. 
Var av någon anledning bör det fastställas att någon bestämmelse i Detta avtal är inte giltigt eller 
oanvändbart, parterna är uttryckligen överens om att de kommer att ingå vilket fall som helst anses vara 
giltigt och drivande av de återstående klausulerna i avtalet. 
Godkännande av detta avtal utgör formellt avtal och överenskommelse mellan parterna, komplettera och 
exklusivt vad gäller dess syfte, och ersätter eventuella befintliga avtal, vare sig de är skriftligt eller muntligt, i 
förhållande till ämnet. 
Eventuellt avstående, ändring eller korrigering av detta avtal kommer endast att gälla om skriftligt och 
undertecknad av de behöriga företrädarna för varje part. 
 
ARTIKEL 11: LAG OCH JURISDIKTION 
Detta avtal är fullständigt reglerat och tolkat i enlighet med Republikens lagar Bulgara som, trots att det inte 
föreskrivs i det, tillämpas under alla omständigheter. 
Alla tvister eller påståenden som härrör från och / eller relaterar till detta avtal, och / eller brott, och / eller 
upplösning och / eller ogiltigförklaring av detsamma, måste lösas genom det preliminära förfarandet för 
skiljeförfarande enligt med bestämmelserna i bulgariska republikens lagar. 
 
ARTIKEL 12: ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGAR 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD reserverar, under alla omständigheter, utan föregående meddelande 
rätten att ändra eller integrera det nuvarande kontraktet när som helst. Affiliate erkänner dock detsamma 
kommer att bli underrättad om ändringen i kontraktet och att publiceringen på webbplatsen för den nya 
Villkoren kommer att hitta omedelbar ansökan mellan parterna. 
 
Plats och datum ______________________________                                  Läsbart signatur 
 
 
 
 
 
 
Erkännande dokument:______________________________________________________ 
                                                       
Utgivningsdatum_________________________________ 
 
Utgångsdatum____________________________________ 
    
 
 
 
 
För att underteckna, även på sidan av varje ark, lägger du till typ av identitetsdokument och nummer 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


