Allmänna avtalsvillkor
-------------------------------------------------------------------------------ALLMÄNT
Domän Direkt äger och driver den domänrelaterade söktjänsten www.domandirekt.se, Via www.domandirekt.se tar
Domän Direkt emot ansökning (beställning) angående registrering av domännamn under de villkor som presenteras
nedan, vilka Användaren accepterar i samband med inlämnande av ansökan.
I den mån Domän Direkt åtager sig uppdraget, förbereds, handläggs och förmedlas ansökan till respektive
toppdomän. Uppdraget accepteras i och med att ansökningsavgiften betalats till Domän Direkt. Det står således
Domän Direkt fritt att avböja ett erbjudet uppdrag och innan handläggning finns således inga åtaganden eller
förbindelser från Domän Direkt. Det åligger Användaren att noga läsa igenom de regler som gäller för respektive
toppdomän innan ansökan inlämnas. Domän Direkt har ingen kontroll över toppdomänernas handläggning av
ärenden, avgifter eller ansvar för dem.
AVGIFTER OCH PRISER
Då ansökningsförfarandet, ansökningsavgifter och eventuella löpande registerhållningsavgifter skiljer sig markant
från varandra beroende på vilken toppdomän den ansökta toppdomänen skall registreras under, presenteras aktuella
uppgifter under varje enskilt ansökningsförfarande. I den mån Användaren vill säga upp en registrerad domän, skall
sådan uppsägning komma Domän Direkt tillhanda senast 100 dagar innan aktuell registerhållningsperiods utgång,
varvid annars ytterligare registerhållningsavgifter för kommande period kommer att debiteras enligt vid varje tillfälle
gällande avgift. http://www.domandirekt.se/uppsagning.pdf
I den mån betalning för Domän Direkt handläggning sker mot faktura, skall betalning erläggas inom 10 dagar, varvid
annars
dröjsmålsränta debiteras om 1,0% per månad (Max diskonto + 8% per år 6§ Räntelagen). Lagstadgad
påminnelseavgift om 45 Sek och kravavgift 150 Sek (5§ Inkassolagen) debiteras. Erlagda avgifter återbetalas inte.
ANSVARFRIHET
Domän Direkt friskriver sig och dem hos bolaget anställda eller inhyrda från allt ansvar gentemot Användaren för
skada, såväl direkt som indirekt.
TVIST
Tvist i anledning av ansökan om domännamnsregistrering skall slutligt avgöras vid Stockholms tingsrätt, varvid
svensk lag skall tillämpas.
PERSONUPPGIFTER
Användaren och till domänen knutna kontaktpersoner, samtycker till att personuppgifter registreras och att de blir
publikt åtkomliga via Internet.
Det åligger Användaren att inhämta kontaktpersonernas samtycke enligt ovan innan ansökan om registrering skickas.
ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG (2000:274) OM KONSUMENTSKYDD VID DISTANSAVTAL OCH HEMFÖRSÄLJNINGSAVTAL
Uppdrag att registrera en domän, är att betrakta som utförande av tjänst och fullgörande påbörjas inom den i
rubricerad lag angivna ångerfristen (14 dagar), vilket uppdragslämnaren samtycker till i samband med inlämnad
registreringsansökan. Konsekvensen av samtycket blir således att ångerrätt inte föreligger, se rubricerad lag § 14
p.1.
Observera att det INTE går att ångra en registrering efter det att den är genomförd.
Domän Direkt utför en registrering hos respektive domänmyndighet på uppdrag av en kund. När den registreringen
är genomförd äger kunden domänen Domän Direkt har då inga möjligheter att backa ur den registreringen. Detta är
tyvärr domänmyndigheternas regler och är utanför Domän Direkts kontroll.
GILTIGHET
Användaren accepterar att kvarvarande delar av detta avtal åtnjuter full giltighet oavsett om viss del avtalet
upphävts. Användaren accepterar vidare att av Domän Direkt utförda förändringar införlivas i det existerande avtalet
utan att Domän Direkt måste meddela användaren sådana förändringar.
Om användaren inte vill acceptera sådana förändringar, kommer Domän Direkt, efter mottagen skriftlig bekräftelse
från Användaren, avregistrera användarens SLD.
BRUK AV TJÄNSTER
Om de tjänster som Domän Direkt tillhandahåller, används för olaglig eller oetisk verksamhet kommer det att
stängas av. Samtliga då betalda avgifter är i och med det förbrukade och betalas inte tillbaka.
FLYTT AV DOMÄN
När en domän registreras genom Domän Direkt är alltid användaren ägare. Det står alltid ägaren fritt att flytta
domänen till annan operatör när som helst.
UPPSÄGAN AV TJÄNST
Samtliga domäner förnyas med automatik om de inte sägs upp av domäninnehavaren. För att säga upp en tjänst
eller en domän ladda hem uppsägningsblanketten, skriv ut den, fyll i, och faxa in på 08-503 11 310
http://www.domandirekt.se/uppsagning.pdf
Observera att en korrekt ifylld och underskriven uppsägning måste vara Domän Direkt till handa 100 dagar innan
tjänsten eller domänen löper ut. Annars kommer aktuell domän att förnyas.
En uppsägning kan göras för att INTE FÖRNYA en domän. Den kan dock INTE göras för att ångra en registrering.

