.SE DIREKT VILLKOR FÖR DOMÄNNAMNSADMINISTRATION
GÄLLANDE FROM 13 SEPTEMBER 2011
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INLEDNING

1.1

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, (.SE) är
en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för administrationen av registret för
Domännamn under toppdomänen .se, som regleras i lag (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet.

1.2

.SE Direkt är den enhet inom .SE som har till uppgift att agera som Registrar enligt
bestämmelserna i REGISTRERINGSVILLKOR gällande för Toppdomänen .SE fr.o.m. 9
mars 2009 (Registreringsvillkoren).
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REGISTRERINGSVILLKOR

2.1

Utöver detta avtal gäller Registreringsvillkoren (www.iis.se/docs/registreringsvillkor.pdf)
mellan .SE Direkt och Innehavaren.

2.2

Definitionerna i Registreringsvillkoren gäller även för detta avtal.

2.3

Registreringsvillkoren har företräde framför villkoren i detta avtal.
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AVTALETS INGÅENDE OCH ÅNGERFRIST

3.1

Ansökan om nyregistrering av Domännamn är bindande. Avtal skall anses träffat när .SE
Direkt avgivit bekräftelse på att .SE accepterat nyregistreringen.

3.2

Innehavare som är att anse som konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59), har rätt att frånträda avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet,
genom att meddela .SE Direkt detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag
Innehavaren mottar orderbekräftelsen ("Ångerfristen"). Under ångerfristen får inte
Innehavaren nyttja Domänhanteraren, använda eller överlåta Domännamnet.

3.3

Genom att nyttja Domänhanteraren, använda eller överlåta Domännamnet under
Ångerfristen samtycker konsumenten till att Ångerfristen vid denna tidpunkt upphör med
den konsekvensen att konsumenten inte kan frånträda detta avtal.
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AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING

4.1

Avtalet gäller under tiden Domännamnet är registrerat.

4.2

Innehavaren har rätt att säga upp detta avtal med sextio (60) dagars uppsägningstid varpå
Domännamnet avregistreras.

4 .3

Återbetalning av årsavgift sker inte för det avgiftsår då uppsägning sker. Om årsavgift
erlagts för tid efter det avgiftsår som uppsägning sker återbetalas sådan årsavgift(er) om
dessa erlagts till .SE Direkt.
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AVGIFTER OCH BETALNING

5.1

Aktuell avgift samt ändringar av avgiften meddelas på www.sedirekt.se.

5.2

Vid förnyelse av registreringen av Domännamnet skall Innehavaren, i förskott, erlägga
årsavgift(er) till av .SE Direkt angivet konto. Avgiften skall betalas av Innehavaren senast
på förfallodagen för av .SE Direkt utställd betalningsavi. Om .SE Direkt inte erhåller
betalning senast på förfallodagen så tillsänds Innehavaren en påminnelse och
påminnelseavgift debiteras. Om .SE Direkt inte erhåller betalning av årsavgift(er) i tid
förnyar .SE Direkt inte Domännamnet. Domännamnet avregistreras då efter sextio (60)
dagars Deaktivering.

5.3

Vid byte av Registrar under den period som ett Domännamn skall förnyas måste
årsavgift(er) kommit .SE Direkt tillhanda innan byte av Registrar genomförs. Om så inte
sker måste årsavgift(er) istället erläggas till den nya Registraren för att Domännamnet
skall förnyas.

5.4

Vid byte av Registrar återbetalas inte erlagda årsavgift(er).
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DOMÄNHANTERAREN

6.1

Under avtalsperioden tillhandahåller .SE Direkt till Innehavaren ett webbaserat verktyg,
Domänhanteraren, för administration av Domännamnet.

6.2

I samband med nyregistreringen informeras Innehavaren om hur inloggningsuppgifter
erhålls för Domänhanteraren.
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6.3

Det är Innehavarens skyldighet att hålla inloggningsuppgifterna och eventuellt andra
förekommande autentiseringsmetoder konfidentiella och Innehavaren svarar själv för alla
åtgärder vidtagna i Domänhanteraren. Innehavaren åtar sig att omgående meddela .SE
Direkt om det finns anledning att anta att någon obehörig fått kännedom om
inloggningsuppgifterna.

6.4

.SE Direkt åtar sig inget ansvar för åtgärder vidtagna i Domänhanteraren.
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KONTAKTPERSON/ER

7.1

Innehavaren kan anmäla kontaktperson/er som för Innehavarens räkning är behörig att
handha kontakter med .SE Direkt avseende Innehavarens Domännamn. Innehavaren
ansvarar i förhållande till .SE Direkt för de åtgärder som vidtas av kontaktpersonen.

7.2

Innehavaren kan när som helst avanmäla kontaktpersonen och kontaktpersonen kan själv
avanmäla sig via Domänhanteraren. Kontaktpersonens behörighet upphör i samband med
att avanmälan utförs i Domänhanteraren.

7.3

I de fall Innehavaren uppger kontaktperson är Innehavaren först skyldig att tillse att
kontaktpersonen har tagit del av information om och gett sitt samtycke enligt
personuppgiftslagen (1998:204) till att .SE Direkt behandlar dennes personuppgifter.

7.4

Har inte Innehavaren erhållit kontaktpersonens samtycke enligt punkt 7.3 ansvarar
Innehavaren gentemot .SE Direkt för all skada som drabbar .SE Direkt på grund av denna
underlåtenhet.
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INNEHAVARENS ANSVAR
Innehavaren är skyldig att utan begränsning i tid eller belopp hålla .SE Direkt skadelöst
för alla krav som riktas mot .SE Direkt i anledning av att Innehavaren brustit i sitt ansvar
enligt detta avtal.
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PERSONUPPGIFTER
Innehavaren samtycker till, utöver det som framgår av Registervillkoren, att .SE Direkt
samt tredje man som .SE Direkt anlitar får använda Innehavarens personuppgifter för
marknadsföringsändamål. .SE Direkt får använda Innehavarens personuppgifter för alla
typer av marknadsföring, t.ex. till utskick via e-post och brev direkt till Innehavaren.

4

10

FORCE MAJEURE M. M.
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som
part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag,
myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund
av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse
från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till
väsentlig del förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av omständighet angiven
ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt
detta avtal.
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GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR I DETTA AVTAL

11.1

Villkorsändring träder i kraft en (1) månad efter det att ändringen publicerats på .SE
Direkts webbplats, www.sedirekt.se (Ikraftträdandedatum). Villkorsändringen gäller från
Ikraftträdandedatum även för Innehavare som registreras efter publiceringstillfället.

11.2

Villkorsändring ska meddelas Innehavaren av .SE Direkt via e-post i samband med
publiceringen. För det fall Innehavaren inte har angett en fungerande e-postadress är
Innehavaren själv skyldig att hålla sig informerad om villkorsändringar.

11.3

Innehavaren har i samband med villkorsändring rätt att säga upp detta avtal i enlighet
med villkoren i 4.2 och eventuell rätt till återbetalning av årsavgift(er) enligt 4.3.
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ÖVERLÅTELSE
.SE Direkt äger, utan godkännande från Innehavaren, rätt att överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal till en helägd juridisk person eller till en juridisk person
över vilken .SE ensam äger utöva bestämmande inflytande. .SE Direkt har utan
begränsning rätt att överlåta fordringar till annan.
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MEDDELANDEN
Meddelanden enligt detta avtal skall lämnas skriftligen till den av parten senast uppgivna
postadressen och/eller e-postadressen. Meddelande skall anses ha kommit mottagare
inom Sverige tillhanda inom tre (3) arbetsdagar från avsändandet. För mottagare utanför
Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från avsändandet.
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TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall slutligen avgöras av Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall
tillämpas på detta avtal.

