Partner Informatie: Auto1.com Partner Programma
§ 1 Algemeen
1.

Voor het plaatsen van de advertentiemiddelen van auto1.com pagina’s (bijvoorbeeld:
wijkopenautos.nl) en voor het successvol genereren van leads en/of afspraak‐boekingen in
een van onze fillialen in Nederland, zal de partner een vergoeding verwachten per lead of
boeking.
1. Lead: Klant berekent online zijn/haar waardetaxatie.
2. Boeking: Het compleet invullen van de gevraagde online gegevens voor een afspraak
van de klant met een van onze Auto1 fillialen.
2. De partner heeft recht op een provisie van auto1.com tijdens zijn deelname met een directe
samenwerking. Dit verwijst naar transacties dat gegenereerd zijn bij het actief adverteren
voor auto1.com webpagina’s op de wesite van de partner gedurend de eerste sessie en de 30
dagen die daarop volgen.
§ 2 Het genereren van leads
1.

Gebaseerd op het overeengestemde commisie, een testperiode van 4 weken zal ingesteld
worden. Na de test periode, zal de betaling aangepast worden gebaseerd op de resultaten.
Bijv: goed‐converterende verkeer.
2. Het campagne kan gestopt worden in 24 uur op verzoek van Auto1. Alle resultaten dat leiden
tot acties na deze periode van 24 uur, zullen niet vergoed worden.
§3 Procedure
1.

Het traceren zal plaats vinden door middel van een CID, geleverd door Auto1.com. De partner
ontvangt een CID plus een target‐URL voor elk gebruikte advertentiemiddel. Alle getraceerde,
geldige en unique leads en boekingen zullen geraporteerd worden in een resultaten overzicht.
Aan het begin van elk maand stuurt Auto1.com deze overzicht met het factuurbedrag. De
partner zal dan per email een factuur sturen met het volgende informatie: “Auto1 Group
GmbH, z.Hd. Robert Grüneberger, Bergmannstraße Str. 72, 10961 Berlin, D – Germany” naar
aff@wkda.de
. Betaling zal dan binnen 14 werkdagen plaats vinden.
2. Alle ongeldige, misleidende gegenereerde leads en/of boekingen zullen geannuleerd worden.
Er zal in dat geval geen betaling plaats vinden. De uitbetaling zal worden verwerkt met het
weglaten van geannuleerde leads en/of boekingen.
§4 SEM Keyword Bidding
1.

SEM in zoekmachines zoals Google, Yahoo of Bing is alleen toegestaan bij persoonlijke
overeenkomst. Keywords relevant op classificatie, kopen of verkopen van voertuigen is niet
toegestaan. Keywords gerelateerd aan het bedrijfsnaam mag niet gebruikt worden. Voor
specifieke vragen over toegestaande zoekworden kunt u contact opnemen via aff@wkda.de

§ 5 Paid Search
1.

De partner is niet toegestaan om direct verkeer van zoek machines naar de website van
Auto1.com en de bijhorende pagina’s te verwijzen. Het is niet toegestaan voor de partner om
ads zichtbaar te stellen in de zoek machines wanneer de bedrijfsnaam of wijkopenautos als
zoekterm is ingevoerd. Dit geldt ook voor misspellingen van het bedrijfsnaam als zoek
machine (bijv: wijkopenaut) en voor andere woorden gecombineerd met het bedrijfsnaam
(bijv: wijkopenautos kortingscode). Ook is een partner niet toegestaan om het bedrijfsnaam of
wijkopenautos in zijn/haar URL, advertentie tittel of advertentie beschrijving toe te voegen.

§ 6 Transacties
1.

Getraceerde leads en/of boekingen kunnen worden afgewezen volgens de volgende redenen:
poging tot fraude, interne leads / boekingen, test leads/ boekingen, schending van het
programma van eisen, gedupliceerd leads, opgeëiste e‐mailadressen en onvolledige registratie
op afspraak boeking. De verzonden factuur bedrag wordt verantwoord op nettobasis en bevat
dus geen belasting over de toegevoegde waarde of andere heffingen.

§ 7 Traffic Policy
1.

Hierbij wordt de afspraak gemaakt dat er binnen deze directe samenwerking, alle extra
advertentiemiddelen zoals gestimuleerd verkeer, pop‐ups (‐unders), layers, website‐unders,
toolbars of soortgelijke, loyalties en/of cash‐back opties niet zijn toegestaan tenzij er
toestemming is gegeven door Auto1.com. Indien het verkeer nog steeds is geoptimaliseerd
door de hierboven genoemde reclame, zonder toestemming, dan zullen er geen leads en / of
boekingen worden betaald in dezelfde maand en de samenwerking zal onmiddellijk worden
beëindigd. Stand‐alone e‐mail campagnes, e‐mail marketing en social media‐activiteiten zijn
toegestaan, maar moet vooraf worden geregeld met Auto1.com.

