בקשה להעברת ניהול של שם מתחם (דומיין) ישראלי קיים בסיומת ac.il / net.il / muni.il
אני מבקש מאינטרספייס לנהל את שם המתחם (דומיין) :
___________________________________________________________________________WWW.
לצורך כך אני מאשר בזה להעביר את ניהול שם המתחם לניהול הרשם המוסמך Interspace Ltd -

שם מגיש הבקשה /איש קשר (שם מלא של אדם אחד)

חותמת המוסד /החברה /הרשות המחזיקה בזכויות בדומיין

באנגלית בלבד

בהתאם למופיע ב WhoIs-של הדומיין באיגוד האינטרנט הישראלי

בחתימתי על מסמך זה הנני מאשר את הסכם השירות המופיע בכתובת www.internic.co.il/domain_agreement.htm

מספר טלפון נייד עדכני

מספר טלפון נייח עדכני

כתובת דואר אלקטרוני עדכנית

שם רחוב ומספר בית

שם ישוב

באנגלית בלבד

באנגלית בלבד

מיקוד

*** אופציונלי :שיוך לממשק הניהול של דומיין-אב קיים (שם דומיין-האב)

תאריך הגשת הבקשה:
יש למלא את הפרטים באנגלית בלבד ובאותיות דפוס בלבד .בקשה לא תקינה לא תבוצע ושם הדומיין לא יועבר!
מומלץ מאוד לסרוק או לצלם את הטופס (אפשר לצלם בקלות באמצעות מצלמת טלפון חכם וכו') ,לצרף להודעת הדוא"ל ולהשיב
אלינו .לחלופין ,ניתן לשלוח בהודעה חדשה לכתובת . service@interspace.net
כמו כן ,ניתן לשלוח את הבקשה באמצעות פקס' ,למספר .073-2224440

הטבה למעבירים דומיין קיים בסיומת ac.il / net.il / muni.il
העבירו את הדומיין לניהול באינטרספייס וקבלו מאיתנו ,ללא התחייבות,
שירותי אחסון אתרים בחינם על אותו דומיין לחצי שנה!
אם במהלך התקופה של ½ שנת אחסון חינם תחליט לבטל ומכל סיבה שהיא ,לא תחויב בשום תשלום ללא סייג!

למימוש ההטבה לחץ כאן
יש לכתוב את הקוד " "Special-ILבשדה ההערות בטופס הזמנת שירות האחסון.
בקשת ההעברה תוגש לאיגוד האינטרנט הישראלי תוך  72שעות מרגע קבלתה (ימים א-ה בין השעות  ,9:00-15:00לא כולל חגים וערבי חג).
לידיעתכם:
אינטרספייס הינה רשם מוסמך המגיש בקשות חידוש שמות מתחם (דומיין) לרשויות האינטרנט בישראל ואינו אחראי על אישור ,דחייה ,עיכוב,
והתוצאות הנלוות.
שינויים בהסכם:
הואיל והאינטרנט ומערכות רישום וניהול שמות דומיין מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה ,רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את הוראות
הסכם זה .שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם ,שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם בהסכמים .תנאי
ההסכם החדשים יחולו עליך מידית ויוצגו באתר האינטרנט .www.internic.co.il
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