
 
 

Ändring av kontaktuppgifter hos .SE Direkt 

Obligatoriska uppgifter markeras med *. Var god texta! 
 
*Domännamn E-postadress(som leder till innehavaren): 

Innehavarens namn eller Företagsnamn: 
 

*Innehavarens personnr. eller org.nr.: 
 

Kontaktperson: Telefon: 
 

Box/Adress: 
 

Postnummer: 
 

Postort: 
 

Land: 
 

Gratis tilläggstjänster hos .SE Direkt 
 

Jag önskar automatisk adressuppdatering. Det innebär att om adressen som är registrerad hos .SE Direkt är 
en annan än den Upplysningscentralen har, sker en uppdatering per automatik inför en avisering. 

  
Jag önskar SMS-tjänsten. Det innebär att .SE Direkt skickar en påminnelse via sms om ditt domännamn 
riskeras att deaktiveras.  
Mobilnummer _______________________________________________ 
 
Jag önskar flerårsbetalning. Betalningsperioden du kan välja är 1–10 år. Jag väljer               antal år. Det 
innebär att om du väljer t ex. 5 år betalar du i förskott för dessa 5 år. Nästa avi blir även den på 5 år om du 
inte gör någon aktiv ändring i Domänhanteraren. 
 
Jag önskar mejlavisering. Det innebär att avin gällande årsavgiften för mitt domännamn skickas till min e-
postadress som jag har angivit ovan 
 

Undertecknad försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och korrekta. För det fallet innehavaren är en juridisk 
person, försäkrar undertecknad att denne har firmateckningsrätt för ovan angivna organisationsnummer. För det fall 
innehavaren är en fysisk person behöver innehavaren skicka in en kopia av ID-handling tillsammans med denna blankett. 

 
Datum: _________________________  ___________________________________________ 
    Underskrift innehavare, firmatecknare 
 
____________________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande (Ange även eventuell roll t.ex. firmatecknare, konkursförvaltare etc. Konkursförvaltare ska bifoga 
underlag.) 
 
Du kan faxa, skanna och mejla eller skicka den ifyllda blanketten per post till .SE Direkt enligt kontaktuppgifterna nedan. 

Kontrollera att du fyller i rätt uppgifter! 
Har du fler domännamn registrerade på samma organisationsnummer/personnummer, fyll i samtliga på raden nedan. 
När e-postadressen är uppdaterad får du ett bekräftelsemejl mejlade till både din nya och gamla e-postadress. 
Du får dina inloggningsuppgifter till Domänhanteraren mejlade till din nya  
e-postadress. I Domänhanteraren, http://domanhanteraren.iis.se, administrerar du din domän/dina domäner. Där kan 
du även välja våra tilläggstjänster.  
 
 
             

       
            

   
 
 

 
 
.SE Direkt (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) 
Box 7399, 103 91 StockholmTel 08-452 35 00  
Fax 08-452 35 02  info@sedirekt.se   
 http://domanhanteraren.iis.se Org. nr 802405-0190   
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