Telias tilläggsvillkor om domännamn
1. Allmänt
Dessa tilläggsvillkor gäller då Telia Sverige AB (”Telia”) till en konsument eller en företagskund
(”Kunden”) ingått avtal (”Avtalet”) om förmedling av domännamn (”Tjänsten”).
Tjänstens omfattning specificeras närmare under punkt 3 nedan och i produktbeskrivningen för
Domännamn.
2. Telias Allmänna Villkor
Dessa tilläggsvillkor utgör ett komplement till Telias Allmänna Villkor. Med Telias Allmänna Villkor
avses dels Telias allmänna och särskilda villkor för tjänster till konsumenter (då Kunden är konsument)
och dels Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag (då Kunden är
näringsidkare). Vid eventuell konflikt mellan bestämmelser i Telias Allmänna Villkor och dessa
tilläggsvillkor, skall dessa tilläggsvillkor ha företräde.
3. Omfattning
Telia åtar sig att förmedla registrering och förnyelse (enligt prislista) av domännamn till den som
ansvarar för administration av en viss toppdomän (”Registraturen”, Eng: ”Registry”). Avtalet omfattar
sådana toppdomäner för vilka Telia vid var tid har ett gällande avtal (”Registreringsavtalet”) om att i
egenskap av licensierat ombud (”Registrar”) för Registraturen förmedla domännamn. Telia ansvarar
inte för Registraturens agerande och kan inte garantera att önskat domännamn blir registrerat eller
förnyat. Telia kan inte heller hållas ansvarigt för förlust eller skada till följd av att domännamn inte har
registrerats eller förnyats.
Om Registraturen för en viss toppdomän i enlighet med Registreringsavtalet i något avseende skulle
ändra Registreringsavtalet, eller säga upp Registreringsavtalet helt eller delvis, har Telia rätt att i
motsvarande grad göra de ändringar i Avtalet (med Kunden) som är en konsekvens av ändringen i
Registreringsavtalet (mellan Telia och Registraturen).
Telia åtar sig vidare att ge Kunden möjlighet att genom ett eget konto administrera de domännamn
som registrerats via Tjänsten, i en av Telia tillhandahållen kontrollpanel. Detta gäller även för Kundens
övriga domännamn, även om dessa har registrerats via annan Registrar, eller om Kundens
domännamn har skapats på annat sätt som medger användning i kontrollpanelen.
4. Särskilda villkor för toppdomäner
Vid registrering av en domän under en viss toppdomän – och för användning av domänen – skall
Kunden följa vid var tid gällande registreringsvillkor fastställda av Registraturen för aktuell toppdomän
(”Registreringsvillkoren”). För var tid gällande Registreringsvillkor, som utgör en integrerad del av
Avtalet, finns tillgängliga på www.telia.se/doman. Vid eventuell konflikt mellan bestämmelser i
Registreringsvillkoren och dessa tilläggsvillkor eller Telias Allmänna Villkor, skall Registreringsvillkoren
ha företräde.
5. Ansvar
Kunden är ansvarig för all aktivitet som sker vid Kundens användning av Tjänsten, för all information
som Kunden lägger in, bearbetar eller ger andra personer tillgång till med hjälp av Tjänsten samt för
all information som Kunden lagrar genom Tjänsten ("Innehåll").
Kunden skall uppge de korrekta och aktuella person- och adressuppgifter och andra uppgifter som
begärs i registreringsformuläret. Kunden åtar sig att hålla Telia informerad om eventuella förändringar
under avtalstiden. Om Kunden lämnar oriktig, ofullständig eller inaktuell information i sin registrering
eller underlåter att uppdatera sådan information har Telia rätt att stänga av Tjänsten eller att säga upp
Avtalet med omedelbar verkan.
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Telias behandling och utlämnande av Kunduppgifter regleras i Telias Allmänna Villkor. Du kan ta del
av vår detaljerade Integritetspolicy här.

6. Avtalstid och avgift
Avtalet gäller tills vidare, med trettio (30) dagars ömsesidig uppsägningstid. Avtalet gäller vidare under
förutsättning att Kunden har erlagt avgift för registrerade eller förnyade domännamn.
Erlagd avgift för domännamn återbetalas inte även om Avtalet skulle upphöra innan den period som
betalningen avser löpt ut. Detsamma gäller om Kunden – utan att säga upp Avtalet – väljer att flytta
sitt domännamn till en annan Registrar än Telia eller överlåta domännamnet till annan.
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