בקשה להעברת דומיין בינלאומי לניהול באינטרספייס בע"מ
לכבוד חברת  InterSpaceבע"מ,

לניהול באמצעות אינטרספייס בע"מ.

אבקש להעביר את הדומיין
שם בעל הזכויות בדומיין

Registrant Name:

(שם חברה או אדם פרטי):

שם מלא של איש הקשר

Admin Name:

(אדם אחד בלבד):

כתובת מלאה

Full Address:

(מספר בית ,רחוב ,עיר ,מיקוד):
מספר טלפון נייח עדכני:

Valid Phone Number:

מספר טלפון נייד עדכני:

Valid Cellular Number:
Valid Fax Number

מספר פקס עדכני (אופציונלי):

(Optional):

כתובת דוא"ל עדכנית

Valid eMail Address:

(אפשר יותר מאחת):

קוד הרשאה להעברה
מהרשם הנוכחי

Authorization Code
(EPP Code):

(בכתב דפוס קריא וברור):
תאריך הגשת הבקשה:

Request Date:

חתימת מגיש הבקשה +
חותמת חברה

Signiture
+ Company Stam

(במידה ומדובר בחברה):

(If the owner is company):

יש למלא את הפרטים באנגלית בלבד ובאותיות דפוס בלבד!
מומלץ מאוד לסרוק או לצלם את הטופס (אפשר לצלם בקלות באמצעות מצלמת טלפון חכם וכו') ,ולשלוח בדוא"ל לכתובת
.service@interspace.net
כמו כן ,ניתן לשלוח את הבקשה באמצעות פקס' ,למספר .370-4442223
על מנת לבצע את ההעברה יש להקפיד על קיום התנאים הבאים:
 .9העברת הדומיין אפשרית לפחות  83ימים לפני מועד התפוגה ,ולפחות  03ימים לאחר מועד הרישום של הדומיין.
 .7הדומיין נמצא בסטטוס ( Unlockאו בסטטוס  - )OKניתן לוודא את סטאטוס הדומיין ע"י הזנת פרטי הדומיין בכתובת הבאה:
/http://www.internic.co.ilבדיקת-בעלות-דומיין./
 .8למגיש הבקשה (מחזיק הזכויות בדומיין) ישנה גישה לכתובת הדוא"ל של ה Admin Contact-כפי שמופיעה ב Who Is-של הדומיין (ראו
סעיף קודם).
 .2מגיש הבקשה (מחזיק הזכויות בדומיין) חייב לשלוח אלינו את ה( Authorization Code-או  )EPP Codeלצורך ביצוע ההעברה ,בכדי לקבל
את קו ד ההרשאה עליכם לפנות לרשם הדומיינים הנוכחי שלכם ולבקש את קוד ההרשאה הנ"ל.
 . 5כחלק מתהליך העברת הדומיין לניהול באינטרספייס יש לבצע חידוש של הדומיין לשנה נוספת אחת בלבד.
אנא וודאו שהדומיין שלכם עומד בתנאים הנ"ל ושיש ברשותכם את ה( Authorization Code-או .)EPP Code
שלבי ההעברה:
 . 9עם הגשת הבקשה אנו נפתח לך חשבון לניהול הדומיין אצלנו (או נוסיף את הדומיין לחשבון ניהול קיים אצלנו אם יש לכם כזה) ,ונחייב
אותך עבור הארכת התוקף של הדומיין לשנה אחת ( ₪ 18כולל מע"מ) ,ללא תלות בתוקפו הנוכחי של הדומיין (הכרחי לביצוע ההעברה).
בסוף תהליך ההעברה תוקפו של הדומיין יוארך בשנה נוספת בגין התשלום שבוצע.
 .7לאחר החיוב אנו נזין את ה( Authorization Code-או  ) EPP Codeשמסרתם לנו בתחילת התהליך ואז תישלח אליכם (לכתובת הדוא"ל של
ה Admin Contact -כפי שמופיע בדומיין) הודעה עם קישור שיש ללחוץ עליו לצורך אישור ההעברה .שימו לב  -אם אין לכם גישה לכתובת
המייל הנ"ל לא ניתן יהיה לבצע העברה של הדומיין.
 .8לאחר שתאשרו את הבקשה באמצעות הקישור בהודעה הנ"ל  -יתחיל תהליך המעבר ,האורך  5ימים בדיוק.
פרטי תשלום עבור הארכת תוקף הדומיין לשנה אחת כחלק מתהליך העברת הדומיין:
מספר כרטיס האשראי:
תוקף כרטיס האשראי:

שם בעל כרטיס האשראי
חודש:

שנה:

מס' ת"ז של בעל הכרטיס

בסוף התהליך תוכלו לראות בממשק הניהול שהוארך תוקף הדומיין לתקופה שעליה שילמתם .בנוסף ניתן יהיה לראות שעודכנו אנשי
הקשר של הדומיין לפרטים שלנו.
| טל | 328-7772222 .פקס | 328-7772223 :כתובת :יד חרוצים  91ת.ד 3278 .אזה"ת החדש ,נתניה |
ng.interspace.net | www.intervision.co.il | www.tranzila.com | www.internic.co.il | www.interspace.net
© כל הזכויות שמורות לאינטרספייס בע"מ | חל איסור פרסום על מסמך זה

