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Samla dina domäner hos .SE Direkt på ett konto/kundnummer!  
 Har du flera konton/kundnummer hos .SE Direkt, kan du importera dessa så att alla dina domäner hamnar på 
samma konto. Detta underlättar administrationen för dig, dvs. en inloggning för alla dina domäner.  
Genom att fylla i uppgifterna nedan kan vi hjälpa dig med att importera dina konton.  
  
Förutsättningen för importering är att kontona är registrerade på samma personnummer/organisationsnummer. Vid 
importering följer även samtliga kontakter (kontakt-ID:en) med. Ange även vilken innehavarkontakt du vill att 
Domänerna ska vara kopplade till. (När de är kopplade till samma kontakt, raderar vi de övriga.) Fyller du inte i 
något kontakt-ID, kommer alla innehavarkontakter ligga kvar under kontot, men du kan själv administrera detta i 
Domänhanteraren. I hjälpavsnittet framgår hur du går tillväga.  
  
Domäner som är registrerade i samma månad, finns i samma konto samt är kopplade till samma kontakt kommer 
automatiskt att aviseras tillsammans. Önskar ni separata avier behöver domänerna vara kopplade till olika kontakter.  
  
Tänk på att det inte går att byta innehavarkontakt om det finns en obetald avi för domännamnet.   
 Obligatoriska uppgifter markeras med *. Var god texta!  

 
Jag vill att .SE Direkt samlar mina domäner på ett konto/kundnummer:  

*Innehavarens namn eller företagsnamn:  

* Innehavarens personnummer eller organisationsnummer:  

* Importering ska ske till konto/kundnummer:  

* E-postadress (vilken ska tillhöra innehavaren) som ska vara registrerad på kontot angivet ovan:  

Detta kontakt-ID ska domänerna kopplas till:  

 Undertecknad försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och korrekta, samt att undertecknad har firmateckningsrätt 
för ovan nämnda organisationsnummer.  
  

        
 Datum  Underskrift innehavare   
  
 

   
Namnförtydligande (Ange även eventuell roll t.ex. firmatecknare, konkursförvaltare etc. Konkursförvaltare ska 
bifoga underlag.)  
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