Fyll gärna i blanketten direkt på skärmen, skriv ut, underteckna och skicka till oss.

Manuell uppdatering av e-postadress för ditt konto och kontakt-ID hos .SE
Använd denna blankett för att byta, uppdatera eller lägga till en e-postadress till det konto som
du använder för dina domännamn hos .SE.
Till vad används min e-postadress hos .SE?
• Inloggningsuppgifter till ditt konto i Domänhanteraren skickas till din e-postadress. I ditt
konto har du möjlighet att administrera sådant som rör ditt/dina domännamn.
• Automatiska e-postmeddelanden som bland annat kan handla om betalning för
domännamnet skickas till e-postadressen som är angiven för ditt konto.
• Till den angivna e-postadressen skickas även .SE:s nyhetsbrev tre till fyra gånger per år.
För att försäkra dig om att du använder rätt uppgifter ber vi dig stämma av med de data som
redan finns registrerade för ditt domännamn.
Dessa kan du söka fram på: http://www.iis.se under rubriken ”är ditt domännamn ledigt?”
Skriv in ditt domännamn och klicka på sök.. Kontakt-ID = holder i sökresultatet*
Observera att samtliga uppgifter nedan är obligatoriska. Undertecknad försäkrar att
nedanstående uppgifter är sanningsenliga och korrekta. V.g texta
Ny e-postadress (ska vara en epostadress som leder till
kontoinnehavaren):
Kontoinnehavarens
kontakt-ID (holder)* eller
Kundnummer:
Innehavare (namn eller
företagsnamn):
Organisationsnummer/
Personnummer:
Ort och datum:
Underskrift kontoinnehavare
(firmatecknare eller motsvarande):
Namnförtydligande:
Telefon och Fax:

Var vänlig faxa eller skanna in och mejla den ifyllda blanketten till oss på .SE på 08-452 35 02,
info@iis.se eller skicka den som brev till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Box 7399, 103
91 Stockholm. Har du övriga frågor, vänligen ring vår kundtjänst på 08-452 35 00.
Med vänliga hälsningar,
Kundtjänst / .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
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