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ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER 

Allmänt 

Domaininfo tar emot ansökningar (order) avseende registrering av domännamn och närliggande tjänster enligt 

nedan angivna villkor, vilka Användaren genom att skicka en ansökan bekräftar och godtar. 

 

Om Domaininfo åtar sig uppdraget utarbetas, handläggs och vidarebefordras ansökan till respektive 

toppdomän. Domaininfo äger därför rätt att avvisa ett uppdrag. 

 

Domaininfo har ingen kontroll över hur toppdomänerna hanterar frågan, respektive över avgifter till eller 

ansvar gentemot dessa. 

 

Det åligger Användaren att läsa gällande bestämmelser för toppdomänen i fråga innan ansökan skickas in. 

Användare intygar härmed sig ha läst, förstått och godkänt även följande villkor och policyer som inverkar på 

detta avtal: 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy 

http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational 

http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits 

 

Avgifter och priser 

Eftersom ansökningsförfarande, ansökningsavgifter och gällande avgifter för förnyelse av löpande registrering 

skiljer sig avsevärt från fall till fall beroende på under vilken toppdomän en domän ska registreras, lämnas 

aktuella upplysningar inom ramen för respektive enskilt ansökningsförfarande. 

 

Då Domaininfos tjänster betalas enligt faktura ska betalning göras inom 15 dagar, varefter dröjsmålsränta 

debiteras med 2,0 % per månad. Även påminnelseavgift enligt lag debiteras. Erlagd avgift återbetalas inte.  

 

Besök vår hemsida för priser och regler för respektive domän, www.domaininfo.com. Vi reserverar oss för 

eventuella pris- och regeländringar. 

 

Vid åsidosättande av Domaininfos allmänna villkor samt ej betald faktura äger Domaininfo som registrar rätten 

att avregistrera era domäner oberoende verksamhet under dem. Detta innebär i sådana fall att era domäner 

kommer att deaktiveras samt att alla eventuella DNS-tjänster med tillhörande kopplingar kan sluta att fungera. 

 

Kontaktuppgifter 

Användare och kontaktpersoner som har anknytning till domänen medger att personuppgifter registreras och 

görs allmänt tillgängliga via Internet. Det åligger Användaren att inhämta kontaktpersoners samtycke till 

ovanstående innan ansökan om registrering inlämnas.  

 

Användaren garanterar och utfäster sig att SAMTLIGA uppgifter som lämnas i anslutning till en ansökan om 

registrering av domännamn är riktiga och att Domaininfo därefter ska erhålla skriftlig underrättelse om 

eventuella ändringar som rör sådana uppgifter. Användaren ansvarar för att säkerställa att eventuella 

ändringar som meddelats vederbörligen tillämpas. 

 

Registrerade uppgifter om innehavaren av domän och därtill knutna kontaktuppgifter korrigeras via 

webbplatsen www.domaininfo.com, med hjälp av det användarnamn och lösenord som tilldelats.  

 

Vid förändring av kontaktuppgifter skall dessa korrigeras omgående, dock senast inom 5 dagar. 
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Hantering  
Domäner under Användarens konto möjliggör automatisk förnyelse av domännamnet varvid en domän löper ut 

när denna funktion är avstängd. 

 

Uppsägning av domäner görs genom att koppla från den automatiska förnyelseprocessen alternativt lämna en 

cancelleringsorder. En uppsägning måste lämnas minst 90 dagar innan fristen för förnyelse av innevarande 

registrering löper ut, vid äventyr ytterligare avgift för förnyelse av registrering för påföljande period debiteras 

enligt gällande taxa. Se även appendix 1. 

 

Användande av proxy kontakt 
För användande av proxy kontakt/kontakter se Appendix 2.  

 
Radering 

Användaren medger att Domaininfo kan radera Användarens registrerade domännamn om uppgifter som 

tillhandahållits av Användaren, enligt Domaininfos bedömning, visar sig vara felaktiga eller missledande. Vid 

missbruk av domännamnet samt utnyttjade av våra tjänster, såsom spam, phising, brott mot mänskliga 

rättigheter eller överträdelse till att väcka allmän anstöt, äger Domaininfo som registrar rätten att deaktivera 

domännamnet. 

 
Överträdelse och ogiltigförklaring 
Varje överträdelse av detta avtal, oavsett när detta sker/har skett och oberoende av vilken form av 

överträdelse kommer detta ses som grov överträdelse. Om Användaren inte åtgärdat inom en tidsperiod om 15 

dagar efter notifiering, förbehåller sig Domaininfo rätten att avregistrera domänen.  

 
Ångerrätt enligt lag 2005:59 om konsumentskydd vid distans- och hemförsäljning 
Att ansöka om registrering av ett domännamn utgör en beställning av en tjänst. Tillhandahållandet av tjänsten 

påbörjas inom den av lagen enligt ovan föreskrivna frist på 14 dagar, under vilken en konsument har ångerrätt. 

Genom att lämna in en ansökan om registrering av domännamn medger den sökande/användaren att 

tillhandahållandet av tjänsten påbörjas omedelbart.  

 

Enligt 2 kap, 4 §, första punkten föreligger därmed ingen ångerrätt.  

 
Giltighet 
Användaren medger att om någon del av detta avtal upphävs ska återstående delar av avtalet fortsatt gälla. 

Användaren medger vidare att Domaininfos ändring av detta avtal och/eller eventuella senare 

överenskommelser ska bli en del av den befintliga överenskommelsen, utan att Domaininfo ska vara skyldigt 

att särskilt meddela Användaren om sådan ändring. 

 

Är Användaren inte beredd att acceptera sådan ändring kommer Domaininfo att radera Användarens domän 

efter att ha erhållit skriftlig bekräftelse från denne. 

 

Ansvarsfriskrivning 

Domaininfo förklarar att företaget och dess anställda, leverantörer och uppdragstagare inte bär något som 

helst ansvar gentemot Användaren för skada, varken direkt eller indirekt sådan. Användare skall behandla sina 

tilldelade användarnamn och lösenord som en värdehandling. 

 

Tvister 

Tvist som rör ansökan om registrering av domännamn ska lösas med bindande verkan vid Göteborgs tingsrätt 

och enligt svensk rätt. 

  



 
  Version nr: 2.3 

 

Address: Phone: Fax: E-mail Internet: 

Domaininfo AB 

William Gibsons v 1 

SE-433 76 Jonsered, Sweden +46 31 7202010 +46  31 7202019 info@domaininfo.com www.domaininfo.com 

 

 

 

APPENDIX 1 
 

Autoförnyelse och radering 
En sammanställning skickas, över domäner på ert konto, varje månad. De domäner som är på väg att löpa ut 

listas. Sammanställningen skickas via e-post till domännamnets kontakt/kontakter. Det är slutgiltigt 

Registrantens ansvar att säkerställa att förnyelse sker.  

 
Generiska toppdomäner 
Livscykel för en gTLD (generiska toppdomäner som till exempel .com, .net, .info, .biz, .org, etc.) är enligt 

följande:  

 

1. Auto-renew grace period: 0-42 dagar efter förfallodatum. Domänen är aktiv och kan fortfarande 

förnyas.  

 

2. Redemption period: 42 – 70 dagar efter förfallodatum. Domänen deaktiveras. Webbsida och mail som 

är kopplade till domännamnet fungerar inte längre. För att förnya domännamnet måste en restore 

göras.  

 

3. Pending delete: 5 dagar, efter redemption, då den inte längre kan förnyas. Därefter släpps domänen 

och blir tillgänglig för registrering igen.  

  

Kostnaden för restore är 100 €, 1 års förnyelse ingår. Vänligen kontakta support@domaininfo.com för att 

beställa en restore.  

 

Om autoförnyelse-funktionen har stängts av och domännamnet inte förnyats, skickas en påminnelse via e-post 

till ägarkontakten, 5 dagar efter domänens förfallodatum. 
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APPENDIX 2 
 

Användande av proxy kontakt tillhandahållen av Domaininfo 
Vid användande av proxy-kontakt tillhandahållen av Domaininfo, bekräftar du att det är ditt ansvar att meddela 

Domaininfo förändringar i den kontaktinformation som har lämnats Domaininfo. Du bekräftar även att det är 

ditt ansvar att respondera snarast på förfrågningar från Domaininfo.  

 

Vid användande av proxy-kontakt, intygar du att all information lämnad till Domaininfo är korrekt, komplett, 

gällande och sanningsenlig. Du intygar även att registrering med tjänsten ”proxy kontakt” är använd i god tro 

och att du inte har kännedom om intrång eller står i konflikt med juridiska rättigheter för en tredje part eller en 

tredje parts varumärke eller firmanamn. 

 

Vid användande av proxy-kontakt, bekräftar du att Domaininfo har rätten, efter eget tycke och utan ansvar 

gentemot dig att: 

 

1. Stänga ned ditt konto 

 

2. Förmedla dina kontaktytor: 
 

a. Vid lagkrav; 

b. För att uppfylla en rättslig process delgiven Domaininfo; 

c. För att följa gällande domännamns regler och förfarande. 

 

3. Lösa eventuella krav mot dig som härrör från din användning av ett domännamn registrerat åt dig av 

Domaininfo: eller 

 

4. Vidta andra åtgärder Domaininfo anser nödvändiga: 
 

a. I den händelse du bryter mot någon bestämmelse; 

b. För att uppfyll tillämpliga lagar, regler och krav; 

c. Att följa gällande ”Dispute Resolution Policy”; 

d. För att undvika ekonomisk förlust eller rättsligt ansvar (civil- eller straffrättsliga) för 

Domaininfo, dess moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, aktieägare, agenter, tjänstemän, 

direktörer och anställda; 

e. Om domännamnet bryter mot eller kränker tredje parts varumärke, firmanamn eller andra 

juridiska rättigheter; och 

f. Om det kommer Domaininfo till kännedom att du använder denna proxy tjänst i syfte att 

delta i sponsring eller dölja medverkan i illegala eller moraliskt förkastliga verksamheter. 

 

Under inga omständigheter ska Domaininfo vara ansvarigt för skada, av någon anledning, relaterad till ditt 

domännamns registrering.   

 

Ägarbyte 
Det åligger användaren, vid ansökan om ägarbyte, att informera Domaininfo skriftligen vid vilken punkt post, 

fax eller e-post skall vara acceptabelt. 


