IT DRIFT AS
Brakanes
5730 ULVIK

EGENERKLÆRING FOR FLYTTING AV DOMENE
Denne erklæringen gjelder
flytting av domenet ......................................................................................................
✔

Flytting utføres straks
Flytting bes utført dato ............................................

OVERFOR NORID
Organisasjonen erklærer herved å være kjent med og akseptere de nedenstående punktene:
•

De samme vilkårene gjelder overfor Norid som ved registrering av domenet. Se
http://www.norid.no/navnepolitikk.html og http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-g.html

OVERFOR IT DRIFT AS
Organisasjonen erklærer herved å være kjent med og akseptere de nedenstående punktene:
• Det tilkommer en flytteavgift og en månedlig abonnementsavgift på domenet.
• Ved eventuelle senere endringer av domenets pekere, bestilt av organisasjonen, tilkommer en
endringsavgift.

•

Alle priser er oppgitt eks. mva på nettsidene www.itdrift.no. Alle priser er basert på kvartalsvis
(3 mnd) bindingstid/varighet, og forskuddsbetales for henholdsvis ett kvartal av gangen.

•
•

Ved oppsigelse av domenet, refunderes ikke forskuddsbetalt beløp.
Oppsigelse av tjenester må skje skriftlig innen 1 -en- måned før følgende kvartal, ellers vil
abonnementet fortsette å gjelde følgende kvartal.

•

Dersom betaling av domeneavgift uteblir, selv etter gjentatte purringer og varsler, har IT
DRIFT AS mulighet til å slette søkers domene uten ytterligere varsel.

•

IT DRIFT AS har intet ansvar for ev. tap av inntekter e.l. ved nedetid eller feil ved tjenestene
IT DRIFT AS tilbyr, eller forhold som skyldes feil eller mangler hos tredjeparts leverandør.

•

IT DRIFT AS kan endre betingelsene for abonnementet ved behov. Organisasjonen forplikter
seg til selv å holde seg oppdatert mht de til enhver tid gjeldende betingelser for abonnement.

•

Oppdaterte betingelser finnes tilgjengelig på nettsidene www.itdrift.no

Organisasjon
_________________________________________
Organisasjonsnavn

__________________________________

Organisasjonsnummer

Kontaktperson
_________________________________________
Navn
_________________________________________
Underskrift / signatur

__________________________________

Sted, dato

Dette skjemaet fylles ut og sendes til:

IT DRIFT AS, 5730 ULVIK eller FAKS: 56 52 79 71 eller hostmaster@itdrift.no

Tlf: 56 52 79 70

Fax: 56 52 79 71

www.itdrift.no

post@itdrift.no

MVA 980 409 678 NO

