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תאריך____/____/________:

לכבוד
חברת  InterSpaceבע"מ
באמצעות פקס' 270-4442222 :או חתום וסרוק בדוא"ל domreg@interspace.net

הנדון :טופס הזמנת העברת זכויות בדומיין ישראלי – בסיומת – .co.il / org.il
(שם הדומיין)www.__________________________________________ :

פרטי בעלי הזכויות בדומיין (פרטי המחזיק החדש בזכויות בדומיין) – (יש למלא באנגלית באותיות דפוס) :
___________________________________________________ New Domain holder name:
(שם המחזיק החדש בדומיין – שם חברה בע"מ  /עמותה רשומה  /או שמכם הפרטי  :שם פרטי  +שם משפחה)
_____________________________________ (:שם מלא של איש הקשר בדומיין) Contact Person
_________ ):מיקוד) ): ___________ Zip codeעיר) ): ________________ Cityכתובת( Address
________________ (:פקס( ): _______________ Faxטלפון( Phone
______________________________________________________ (:דוא"ל( E-Mail address
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(פרטי המשלם)
פרטי התשלום:

כרטיס Visa / MasterCard / Diners / AMEX :שם בעל הכרטיס (______________________ :)Owner
מס' הכרטיס (_______-_______-_______-_______ :)Card No.

תוקף (_____-_____:)Exp. Date

חתימת בעל הכרטיס ( ____________________ :)Signatureמס' זהות (_______________ :)ID No.
דמי טיפול בהעברת בעלות (זכויות) בשם דומיין בעל סיומת .₪ 412 – : org.il / co.il
בנוסף לבקשת העברת הזכויות ברצוני להזמין את רישום שם הדומיין הנ"ל לתקופה של (לסמן  xבמקום המתאים):




רישום שם דומיין לתקופה של שנה בסך של .₪ 09.96
רישום שם דומיין לתקופה של שנתיים בסך של .₪ 089.36

פרטי המשלם :יש למלא את כל הפרטים בטופס !

שם הלקוח ___________________________ :ת.ז /ח.פ /ח.צ_________________________ :
שם החברה/העסק_______________ :

חותמת העסק/חברה____________________________:

חשבונית על שם __________________ :לשלוח חשבונית לדואר אלקטרוני___________________ :
כתובת___________________________ :

עיר________________ :

מיקוד___________ :

טלפון _________________ :טלפון סלולרי _________________ :פקס_________________ :
דואר אלקטרוני____________________________________________________________ :
בחתימתי על מסמך זה הנני מצהיר שקראתי את כללי רישום דומיין (כללי רישום הדומיין מפורטים בקישור הבא:
 )http://www.internic.co.il/domain_agreement.htmואני מסכים להם.















אין החזר כספי על העברת זכויות שם דומיין.
המחיר הקובע הינו המחיר המוצג בשקלים .המחירים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.
המחירים בדולרים אינם כוללים מע"מ והם להמחשה בלבד.
הרישום מותנה בתשלום מראש.
חתימה על מסמך זה מאשרת את המיפרט הרשום בהצעת המחיר.
הרישום ,שימוש ואחזקה בשם הדומיין כפופים לתנאים של הרשם.
ביצוע העברת הזכויות בדומיין עד  86ימי עסקים מיום קבלת התשלום עבור השירות.
דמי טיפול בהעברת בעלות (זכויות) בשם דומיין בעל סיומת  .org.il / .co.ilאינם כוללים עלות רישום הדומיין במרשם .עלות
רישום הדומיין הינה  ₪ 09.96לשנה או  ₪ 089.36לשנתיים.
לא ניתן להזמין העברת זכויות בדומיין מבלי לשלם עבור רישום מחדש לתקופה של שנה לפחות.
לפני ביצוע בקשת העברת הזכויות יש לבדוק שהדומיין בתוקף ,ונמצא לפחות  10ימים לפני תפוגתו.
במידה והדומיין פג תוקף או עומד לפוג תוך  16ימים ,יש צורך להזמין חידוש דומיין לשנה בעלות נוספת של ( ₪ 93עבור
חידוש הדומיין לשנה).
לאחר ביצוע העברת הזכויות בדומיין התפוגה הקודמת של הדומיין (התפוגה של מחזיק הזכויות הקודם) תימחק ומאותו היום
הדומיין ירשם לשנה או שנתיים בהתאם לפרטי הזמנת שירות העברת הזכויות.
יש לוודא שמספר הטלפון של מחזיק הזכויות בדומיין הינו עדכני .את הפרטים ניתן לבדוק בכתובת:
 . http://www.isoc.org.il/domain_heb/whois.htmlבמידה ומספר הטלפון אינו עדכני יש לעדכן את מספר הטלפון של
מחזיק הזכויות בדומיין .ללא השלמת אימות טלפוני עם מחזיק הזכויות בדומיין לא תתאפשר העברת הזכויות בדומיין.
טופס שאינו קריא ,תעודת הזהות אינה ברורה ,טופס עם פרטים לא מלאים  -לא יבוצע והבקשה תידחה.

__________________________________________________________________
 InterSpace Ltdרח' יד חרוצים  ,09ת.ד 3218 .אזור התעשיה פולג ,נתניה 51464
פקס' 628-1115556
טל' 628-1115555
www.tranzila.com www.interspace.net www.internic.co.il www.datacenter.co.il
 InterSpace Ltdכל הזכויות שמורות© .
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הצהרת המחזיק הנוכחי בדומיין על העברת הזכויות
יש להחתים את המחזיק הזכויות הנוכחי בדומיין
 במקרה שמחזיק הזכויות בדומיין הינו חברה יש לשלוח בקשה עם חותמת החברה.
 במקרה שמחזיק הזכויות בדומיין הינו אדם פרטי יש לשלוח בקשה הכוללת צילום תעודת
הזהות של מחזיק הזכויות בדומיין.
 את הבקשה יש למלא באנגלית ובאותיות דפוס בלבד .בקשה שתתקבל בעברית או
בכתב בלתי ברור  -לא תטופל.
לכבוד איגוד האינטרנט הישראלי

תאריך____________ :

הנדון :העברת זכויות למחזיק בדומיין ישראלי
ברצוני להעביר זכויות בדומיין (יש לציין את שם הדומיין)_____________________________ :
מאחזקה (זכויות) של (________________________________________ :שם המחזיק הנוכחי
בדומיין באנגלית כפי שמופיע ברשומת הדומיין באתר איגוד האינטרנט הישראלי ,יש להעתיק את הפרטים
המדוייקים מהאתר)http://www.isoc.org.il/domain_heb/whois.html :
לאחזקה (זכויות) של(________________________________________ :שם החברה באנגלית /
שם פרטי ושם משפחה באנגלית של מחזיק הזכויות בדומיין החדש .השם המלא של החברה כפי שמופיע
ברשם החברות  /או תעודת הזהות במקרה ומחזיק הדומיין החדש הוא אדם פרטי)
לצורך ביצוע העברת הזכויות למחזיק בדומיין אני מאשר בזה להעביר את ניהול ושיוך שם המתחם לניהול
הרשם המוסמך אינטרספייס בע"מ . Interspace Ltd.
כתובת (מחזיק הזכויות החדש בדומיין) באנגלית _________________________________ :
שם איש הקשר החדש בדומיין באנגלית________________________________________ :
כתובת האימייל של איש הקשר החדש בדומיין____________________________________:
מספר טלפון__________________________________________________________ :
בחתימתי על מסמך זה הנני מאשר את הסכם רישום שם דומיין המופיע בכתובת :
http://www.internic.co.il/domain_agreement.htm
חתימת המחזיק הנוכחי בדומיין  +( :חותמת חברה – במקרה והמחזיק בדומיין הינו חברה)
______________________________________________________

את הבקשה יש לשלוח באמצעות פקס' 270-4442222 :או חתום וסרוק בדוא"ל domreg@interspace.net

