ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.

INLEDNING

1.1

Dessa allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i det avtal om tjänster
Ni ingått med Nictrade enligt särskild skriftligen upprättad handling, i
vilken hänvisas till dessa allmänna bestämmelser.

1.2

Dessa allmänna bestämmelser finns endast tillgängliga på Nictrade:s
hemsida www.nictrade.se/policies/.

1.3

I dessa allmänna bestämmelser hänvisas till Nictrade:s revision av
avtalsvillkoren, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,
Sunrice Dispute Resolution Policy, The Start-Up Dispute Resolution
Policy och The Restriction Dispute Resolution Criteria and Rules.
Samtliga nu nämnda dokument är kompletterande till dessa allmänna
bestämmelser och utgör avtalsinnehåll.

1.4

Nictrade är accrediterad registrator hos Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN). Nictrade äger därför rätt att
ensidigt modifiera detta avtal och dess villkor på sådant sätt som
erfordras för att Nictrade skall kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot
ICANN.

2.

AVGIFTER

2.1

De avgifter Ni har att erlägga till Nictrade framgår av det skriftliga avtal
som anges i pkt. 1.1 ovan.

2.2

Om Nictrade:s kostnader för Er domänregistrering och upprätthållande
av denna eller andra därmed jämförbara kostnader betalbara till
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registreringsadministratörer eller ICANN eller något annat kontrollorgan
skulle ökas eller någon ytterligare avgift, skatt eller annan pålaga skulle
införas äger Nictrade rätt att justera den under pkt. 2.1 ovan avtalade
avgiften så att Nictrade erhåller full kompensation.
2.3

Sådan justering av avgifterna som anges i pkt. 2.2 ovan ger Er inte rätt
att bryta pågående avtalsförhållande.

2.4

Med undantag för vad särskilt stadgas i pkt. 10.3 nedan är Nictrade inte
i något fall skyldigt att återbetala av Er erlagda avgifter.

2.5

För återhämtning av domännamn från redemption period debiteras en
engångsavgift om 500 NOK.

3.

BRISTANDE BETALNING

3.1

I händelse av bristande eller utebliven betalning av registrerings- och
förnyelseavgifter, tilläggsavgifter enligt pkt. 2.2 ovan eller andra avgifter
hänförliga till Er domänregistrering, övergår till Nictrade omedelbart och
utan rätt för Er till ersättning, samtliga de immateriella samt övriga
rättigheter Ni kan ha haft till Domännamnet och äger Nictrade därefter
en exklusiv rätt att använda och förfoga över Domännamnet.

3.2

Vad i pkt. 3.1 ovan stadgas innebär ingen befrielse för Er att erlägga
avtalsenliga avgifter.

3.3

Nictrade har ingen skyldighet att, sedan rätten till Ert Domännamn
övergått till Nictrade enligt pkt. 3.1 ovan, återföra Domännamnet till Er
oavsett om full betalning därefter erlagts.
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4.

OMBUD OCH LICENSER

4.1

Om ett Domännamn registrerats av Nictrade till följd av ett avtal som
ingåtts av ombud för Er eller av personal anställd av Er är Ni bunden,
av detta avtal oavsett vilken behörighet eller befogenhet ombudet eller
den anställde kan ha haft.

4.2

Ni äger inte rätt att överlåta Era rättigheter och skyldigheter enligt detta
avtal till annan.

5.

TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION

5.1

Som en del av registreringsprocessen är Ni skyldig att tillhandahålla
viss information och därefter uppdatera denna information för att hålla
den aktuell, fullständig och korrekt. Denna information inkluderar (i) ert
fullständiga namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt
telefaxnummer, om tillämpligt; (ii) namnet på en auktoriserad
kontaktperson om den registrerade är en organisation, association eller
ett företag; (iii) IP-adresserna till den primära namnservern och
eventuella sekundära namnservrar för domännamnet; (iv) respektive
namn på dessa namnservrar; (v) fullständigt namn, postadress, epostadress, telefonnummer samt telefaxnummer om tillämpligt, till den
tekniska kontaktpersonen för domännamnet; (vi) fullständigt namn,
postadress, e-postadress, telefonnummer samt telefaxnummer, om
tillämpligt, till den administrativa kontaktpersonen för domännamnet;
(vii) fullständigt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt
telefaxnummer om tillämpligt, till zonkontakten för domännamnet.

5.2

Om Ni lämnar oriktig, bristfällig eller på annat sätt otillförlitlig information
eller underlåter att hålla informationen löpande uppdaterad eller
underlåter att inom 15 kalenderdagar besvara en förfrågan från
Nictrade rörande information av det slag som avses i pkt. 5.1 ovan
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övergår omedelbart samtliga rättigheter till domännamnet till Nictrade i
enlighet med vad stadgas för bristande betalning enligt pkt. 3.1 ovan.
5.3

Nictrade har ingen skyldighet att, sedan rätten till ett Domännamn
övergått till Nictrade enligt pkt. 5.2 ovan, återföra Domännamnet till Er
oavsett vilka uppgifter Ni därefter kan ha lämnat.

6.

ANVÄNDNING AV LÄMNADE UPPGIFTER

6.1

Nictrade äger rätt att göra all den information som erhållits enligt pkt. 5
ovan från Er eller som Nictrade i övrigt kan ha, tillgängligt för ICANN,
registeradministratörerna och andra företag eller organ som ICANN kan
anvisa.

6.2

Nictrade äger också rätt att fritt göra den information som Ni lämnat pkt.
5 ovan tillgänglig för inspektionsändamål, för tredjeparts-leverantörer,
för marknadsföring eller andra ändamål som påfordras eller medges av
ICANN.

6.3

Nictrade äger rätt att efter eget gottfinnande bearbeta, systematisera,
distribuera eller i övrigt hantera sådan information som lämnats av Er
enligt pkt. 5 ovan inom de ramar som anges i pkt. 6.1 och 6.2 ovan.

6.4

Den information som Nictrade innehar i anledning av Er
Domänregistrering har Ni rätt att ta del av för granskning, modifiering
eller uppdatering via domänhanteringstjänst eller liknande tjänst som
finns på Nictrade:s hemsida www.nictrade.se.

6.5.

Nictrade är skyldigt att behandla information som erhållits från Er och
som avser identifierbar fysisk eller juridisk person i enlighet med de
ändamål som framgår av detta avtal.
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6.6

Nictrade skall vidta rimliga åtgärder för att skydda den information som
erhållits från Er mot missbruk, obehörig åtkomst eller användning i strid
med detta avtals ändamål. Förutsatt att nämnda åtgärder vidtagits av
Nictrade bär Nictrade inget ansvar gentemot Er för användningen av
informationen.

7.

TVISTPOLICY

7.1

För tvister rörande domännamn skall exklusivt tillämpas den av ICANN
framtagna Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, nedan
benämnd Policyn. Policyn återfinns på http:/www.icann.org/udrp/udrprules-24oct99.htm.

7.2

Alla tvister rörande rätten att använda Ert Domännamn skall
handläggas enligt Policyn.

7.3

Nictrade äger rätt att ensidigt och när som helst modifiera Policyn.

7.4

Ni är bunden av vid varje tid gällande Policy och skall Policyn tillämpas
i den lydelse som var för handen vid den tidpunkt anspråk första
gången framställdes mot Ert Domännamn.

8.

AVHJÄLPANDE

8.1

Ni är skyldig att, inom 30 dagar från det meddelande härom erhållits
från Nictrade, avhjälpa varje brist eller underlåtenhet att uppfylla Era
förpliktelser enligt detta avtal.

8.2

Sker inte rättelse inom den tid som angivits enligt pkt. 8.1 eller
uppkommer nya underlåtenheter i en omfattning som Nictrade inte
skäligen skall acceptera övergår omedelbart samtliga rättigheter till
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Domännamnet till Nictrade i enlighet med vad stadgas för bristande
betalning enligt pkt. 3.1 ovan.
8.3

Nictrade har ingen skyldighet att, sedan rätten till Ert Domännamn
övergått till Nictrade enligt pkt. 8.2 ovan, återföra Domännamnet till Er,
oavsett vilka åtgärder Ni kan ha vidtagit.

8.4

Ovanstående frist för avhjälpande gäller inte vid bristande betalning
enligt pkt. 3 eller brister i tillhandahållande av information enligt pkt. 5
ovan, för vilka situationer är särskilt stadgat.

9.

AVTALSTID M M

9.1

Avtalet, som har sin start vid domännamnets registreringsdatum, löper
på 12 månader. Om avtalet inte sägs upp av behörig firmatecknare
genom rekommenderat brev, senast tre (3) månader före avtalstidens
utgång förlängs avtalet med 24 månader med samma uppsägningstid. I
samband med domännamnets upphörande sänds påminnelser enligt
http://nictrade.se/front/expiry.do. Vid överlåtelse av befintligt
domännamn mellan två parter startar den mottagande partens avtal det
datum ansökan bekräftats skriftligen från NICTRADE.

9.2

Ni accepterar utan förbehåll att Er registrering av Domännamn kan bli
föremål för suspendering, annullering eller överföring enligt de Policys
som vid varje tid tillämpas av ICANN eller registrators- eller
registeradministratörer i syfte att endera korrigera misstag eller fel
begångna av Nictrade, annan registrator eller registeradministratör vid
registreringen av ett Domännamn eller för att lösa tvister rörande
Domännamnet.
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9.3

Nictrade äger rätt att efter eget gottfinnande suspendera, radera,
upphäva, överföra eller modifiera Er domänregistrering om en sådan
åtgärd påbjuds och överensstämmer med ett lagakraftvunnet
avgörande av domstol eller skiljenämnd eller myndighetsbeslut.

10.

RÄTT ATT VÄGRA MEDVERKAN

10.1

Nictrade förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra
registrera ett av Er valt domännamn.

10.2

Nictrade förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande radera Ert
registrerade domännamn förutsatt att så sker inom 30 dagar från det
Domännamnet registerades.

10.3

Om Nictrade vägrar registrera ett domännamn eller raderar ett
domännamn enligt pkt. 10.1 och 10.2 ovan är Nictrade skyldigt att
återbetala eventuellt erlagda avgifter.

10.4

Nictrade förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget
gottfinnande vägra att registrera eller radera ett domännamn, som
innehåller rasistiska, diskriminerande, pornografiska eller på annat sätt
stötande inslag.

10.5

Nictrade bär inget ansvar för vägran att registrera ett domännamn eller
radering av ett domännamn utöver vad anges i pkt. 10.3 ovan.

11.

ÄNDRING AV AVTALSINNEHÅLL

11.1

Nictrade äger rätt att ensidigt ändra villkoren i dessa allmänna
bestämmelser och härtill kompletterande Policys. Varje sådan ändring
träder i kraft då den publiceras på Nictrade:s webbsida
www.nictrade.se/policies/.
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11.2

Om en sådan ändring av villkoren som angivits i pkt. 11.1 ovan sker
och innebär den en för Er väsentlig negativ förändring äger Ni rätt att
annullera registreringen eller begära att denna överföres till annan
domännamnsregistrator.

11.3

Nictrade bär inget ansvar mot Er i anledning av ändring av avtalsvillkor
utöver vad som framgår av pkt. 11.2 ovan.

12.

INAKTIVA DOMÄNNAMN

12.1

Om Ert Domännamn är parkerat på Nictrade:s servrar men inte är i
aktivt bruk äger Nictrade rätt att utan Ert hörande hänvisa sådant
Domännamn till en av Nictrade designad temporär hemsida.

12.2

Ni har alltid möjlighet att på egen hand aktivera domänen via
domänhanteringstjänsten som finns på Nictrade:s hemsida
www.nictrade.se.

13.

ANSVARSBEGRÄNSNING

13.1

Nictrade bär inget ansvar gentemot Er eller någon annan för skador
som kan uppstå på grund av
-

registreringen av ett Domännamn

-

användningen av ett Domännamn

-

åtkomstfördröjningar eller avbrott i åtkomsten av Nictrade:s
registreringssystem

-

utebliven leverans eller felleverans av data mellan Er och
Nictrade
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-

behandling av uppgifter i samband med Ert Domännamn

-

tillämpning av tvistpolicyn

-

händelser som Nictrade inte skäligen kunnat förutse eller
påverka

13.2

Nictrade är inte i något fall ansvarigt för indirekta skador eller andra
följdskador av något slag inklusive förlorad handelsvinst, oavsett
vållande eller skadans beskaffenhet.

13.3

Nictrade:s skadeståndsansvar är under alla omständigheter begränsat
till SEK 3.500.

14.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

14.1

Ni är skyldig att gottgöra och hålla skadeslösa Nictrade, dess
dotterbolag, affärspartners och varje domänregister inklusive och utan
begränsning, ICANN, VeriSign, Inc., Afilias Limited, NeuLevel, Inc. och
Public Interest Registry och deras respektive dotterbolag och filialer
samt var och en av deras direktörer, tjänstemän, anställda och ombud
från och mot alla krav, åtgärder, förluster, skadestånd, utgifter och
kostnader inklusive skäliga advokatarvoden samt andra utgifter som
härrör från eller har samband med Er domännamnsregistrering. Vidare
för kostnader som har sin grund i Er underlåtenhet att fullgöra detta
avtal inklusive dess Policyies samt för anspråk framställda av tredje
man, som har ett samband med ett domännamn eller användningen
därav.

15.

GARANTIER

15.1

Ni garanterar att varken registreringen eller användningen av Ert
domännamn på det sätt det används, direkt eller indirekt, utgör något
intrång i annans immaterialrättsliga eller andra rättigheter.
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15.2

Ni garanterar att all information Ni tillhandahållit i samband med
registreringen av Domännamnet är fullständig och korrekt och att Ni har
full behörighet att ingå detta avtal.

15.3

Nictrade har inte lämnat några garantier eller gjort åtaganden som inte
uttryckligen framgår av detta avtal.

15.4

Nictrade:s registrering av Ert domännamn ger Er inget
immaterialrättsligt skydd eller annan immaterialrättslig rätt gentemot
tredje man och bär Nictrade inget ansvar för att Ni kan angripas av
tredje man för användningen av Domännamnet.

16.

TILLÄMPLIG LAG

16.1

På detta avtal, Era rättigheter och skyldigheter och alla handlingar som
omfattas av detta avtal skall tillämpas svensk rätt, som om avtalet var
ett kontrakt som uteslutande ingåtts och uteslutande fullgjorts inom
Sverige. En talan om fullgörelse av detta avtal eller annan talan som
har samband med detta avtal skall väckas uteslutande i Borås, Sverige.
Oavsett vad ovan stadgas skall, vid avgörande av tvister gällande
användningen av ett domännamn registrerat enligt detta avtal, tillämpas
lagen i och förfarandet äga rum i:
a)

domäninnehavarens hemland

b)

där Nictrade:s huvudkontor är beläget för närvarande
Borås, Sverige

17.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

17.1

Skulle någon bestämmelser i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig
skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i
den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation
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enligt avtalet, Nictrade ändra eller byta ut sådan bestämmelse så att
avtalet i möjligaste mån uppfyller Nictrade:s ursprungliga syfte med
detsamma.
18.

YTTERLIGARE REGISTRERINGSKRAV

18.1

INFO
Följande villkor gäller vid registrering av ett .INFO domännamn.
Den registrerade namninnehavaren samtycker till användning,
kopiering, distribution, publicering, modifiering eller annan behandling
av den registrerade namninnehavarens personuppgifter av Afilias
Limited och de av dem anlitade och ombud, på ett sätt som är förenligt
med de syften som anges i enlighet med deras kontrakt.

Den registrerade namninnehavaren accepterar att underställa sig
förfaranden som vidtas under ICANN:s Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (“UDRP”) och Sunrise Dispute Resolution Policy
(“SDRP”). Dessa policies är föremål för modifiering av Afilias efter
deras gottfinnande.
Den registrerade namninnehavaren accepterar att omedelbart korrigera
och uppdatera registreringsinformationen för det registrerade namnet
under registreringsperioden för det registrerade namnet. Underlåtenhet
att korrigera denna information skall utgöra ett brott mot detta avtal.

Den registrerade namninnehavaren bekräftar att Afilias Limited,
registeroperatören för .INFO, inte skall ha något ansvar av något slag
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för någon förlust eller skyldighet till följd av förfarandena eller
processerna i samband med Sunrise Period eller Land Rush Period,
inklusive utan begränsning: (a) en registrerads förmåga eller oförmåga
att erhålla ett registrerat namn under dessa perioder och (b) resultatet
av någon tvist om en Sunrise Registration.

18.2

BIZ
Följande villkor gäller vid registrering av ett .BIZ domännamn.

Den registrerade namninnehavaren accepterar att:
a. Det registrerade domännamnet huvudsakligen kommer att användas
för bona fide affärs- eller kommersiella syften och inte (i) enbart för
personligt bruk; eller (ii) enbart för syften att (1) sälja, handla med eller
leasa domännamnet mot ersättning eller (2) icke begärt erbjudande att
sälja, handla med eller leasa domännamnet mot ersättning.
b. Den domännamnsregistrerade äger rätt att ingå registreringsavtalet;
och
c. Det registrerade domännamnet är skäligt relaterat till den
registrerades verksamhet eller avsedda kommersiella syfte vid tiden för
registreringen.
Den registrerade bekräftar att han/hon har läst och förstått och
accepterar att vara bunden av villkoren i följande dokument, med de
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ändringar som kan göras från tid till annan, vilka härmed införlivas och
görs till en ingående del av detta avtal:
(i) The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, som finns på
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm;
(ii) The Start-up Dispute Resolution Policy (“SUDRP”), som finns på
http://www.neulevel.biz/ardp/docs/stop.html; och
(iii) The Restrictions Dispute Resolution Criteria and Rules, som finns
på http://www.neulevel.biz/ardp/docs/rdrp.html.
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