
 

 
  דומיינים שרתים וכל השאר...

 

. . וכל השאר. נים שרתים  י  דומי
 : Support@box.co.iצור קשר  l 

 |  תל אביב.  ,107החשמונאים מחברת מסך פרסום בע"מ 
  03-6244055| פקס:  03-6253700טל: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טופס העברת בעלות על 
 (ניםשמות מתחם )דומיי

  

  

  

  

  



ד  2019ינואר,  1  (ניםמתחם )דומיי מותטופס העברת בעלות על ש ו מ  2|  ע

 

 

  . . וכל השאר. נים שרתים  י  דומי
Support@box.co.iצור קשר:  l   

 | נאים מחברת מסך פרסום בע"מ  ב.  ,107החשמו  תל אבי
  03-6244055| פקס:  03-6253700טל: 

  

ניםמתחם/דומיי מותהעברת זכויות אחזקה בש –טופס הזמנה   
(Re-assign) 

 תאריך הזמנה:

 
 :ניםהדומיימות ש

 
1    ___________________ .2    ___________________ .3 .___________________ 
 
4    ___________________ .5    ___________________ .6___________________ . 
 
7    ___________________ .8    ___________________ .9___________________ . 
 
 ים עבורם גם כן.שכל הפרטים בטופס נכונניתן לכלול יותר מדומיין אחד רק בתנאי * 
 כל מקרה אחר יש להגיש טופס נפרד.ב
 

 

 פרטי המזמין

 שם פרטי: שם משפחה:

 ציבורי: שם חברה/עמותה/גוף

 רחוב: מס' בית:

 עיר: מיקוד:

 טלפון: טלפון נייד:

 פקס: אימייל:

 שם להנפקת החשבונית: 

 

 הזמנת שירות

  (Re-assignשם מתחם ) עבור כלהעברת זכויות אחזקה עלות  ש"ח 250

  www.box.co.ilלאחר העברה לחשבון ב  ניםשיוך הדומיי ללא עלות
 כתובת המייל המשוייכת לחשבון ___________________________

 

 

 בחשבון הנוכחי. ויישאר יניםלחשבון בבוקס, הדומי ניםשיוך הדומיילאופציה ה* לתשומת לבך: במידה ולא סומנה 

   בוקס.ניתן לפתוח חשבון חדש לניהול דומיינים באתר 

 פרטי תשלום

 סוג כרטיס

 ויזה ישראכארט אמריקן אקספרס מאסטרקארד לאומי קארד

CSV: :מס' כרטיס:  ___ / ___  תוקף 

 פרטי מחזיק כרטיס האשראי

 שם משפחה:
 

 שם פרטי:

 תעודת זהות: טלפון:

 חתימה:  חותמת:

 

http://www.box.co.il/


ד  2019ינואר,  1  (ניםמתחם )דומיי מותטופס העברת בעלות על ש ו מ  3|  ע

 

 

  . . וכל השאר. נים שרתים  י  דומי
Support@box.co.iצור קשר:  l   

 | נאים מחברת מסך פרסום בע"מ  ב.  ,107החשמו  תל אבי
  03-6244055| פקס:  03-6253700טל: 

  

(נים)המחזיק הנוכחי בדומיי ניםתצהיר מעביר הדומיי  
 

 נים הבאים:הנני מאשר בזאת את העברת זכויות האחזקה בדומיי
 
1    ___________________ .2    ___________________ .3___________________ . 
 
4    ___________________ .5    ___________________ .6___________________ . 
 
7    ___________________ .8    ___________________ .9___________________ . 
 
 ים עבורם גם כן.שכל הפרטים בטופס נכונניתן לכלול יותר מדומיין אחד רק בתנאי * 
 כל מקרה אחר יש להגיש טופס נפרד.ב
  

 חברה/עמותה/גוף ציבורי       
 יש למלא את הפרטים באנגלית בלבד! חשוב!

 אדם פרטי       
 הפרטים באנגלית בלבד! אתיש למלא  חשוב!

 ת.ז: ח.פ: 

Company/association name:  First name: 

Last name:  

  

 על החתום:

 שם פרטי: שם משפחה:

 שם חברה/עמותה/גוף ציבורי:

 רחוב: מספר בית:

 עיר: מיקוד:

 טלפון: טלפון נייד:

 פקס: אימייל:

 חתימה: חותמת:

 

  חשוב!

 הנוכחי )המעביר(  ניםלצרף צילום תעודת זהות של בעל הדומיי -אדם פרטי 

 צילום מסמך התאגדות ואישור מורשי חתימה. -חברה/עמותה/גוף ציבורי 

  



ד  2019ינואר,  1  (ניםמתחם )דומיי מותטופס העברת בעלות על ש ו מ  4|  ע

 

 

  . . וכל השאר. נים שרתים  י  דומי
Support@box.co.iצור קשר:  l   

 | נאים מחברת מסך פרסום בע"מ  ב.  ,107החשמו  תל אבי
  03-6244055| פקס:  03-6253700טל: 

  

(נים)המחזיק החדש בדומיי ניםפרטי מקבל הדומיי  
 

באנגלית בלבד ! ניםנא למלא את פרטי המחזיק החדש בדומיי  

First name:  Last name: 

Company / association name: 

Full address: 

City: Zip code: 

Phone: Cell Phone:  

Fax: Email:  

Signature: Stamp 

 

 חשוב!

(נים)המחזיק החדש בדומיי ניםיש לצרף תעודת זהות של פרטי מקבל הדומיי –אדם פרטי   

( ובנוסף מסמך נים)המחזיק החדש בדומיי ניםיש לצרף תעודת זהות של פרטי מקבל הדומיי –חברה / עמותה 

 התאגדות ואישור מורשי חתימה.

 

 תנאים כלליים להזמנה

 ( הינו חלק בלתי נפרד מההזמנה re-assignמתחם ) מותמסמך הוראות העברת זכויות אחזקה בש .1

 שני הצדדים )המזמין והמעביר( מצהירים כי קראו, הבינו והסכימו לכל ההוראות והתנאים המצוינים.

 כחוק.כל המחירים בהצעה כוללים מע"מ  .2

 .  re-assignיתבצעו רק לאחר חתימה על הסכם  ניםביצוע הפעולות בדומיי .3

צהיר שקרא הלקוח את תנאי השימוש בכתובת : תבחתימה על טופס ההזמנה מאשר ו .4

www.box.co.il 

 תנאי תשלום : בכרטיס אשראי מראש. .5

 י.ההזמנה כפופה באופן ישיר לכללי הרישום וההעברה של איגוד האינטרנט הישראל .6

שעות, בימי עסקים כסדרם, לאחר בדיקה ואימות של כלל הטפסים  72הפעולה תבוצע תוך  .7

 הרלוונטיים, כמו כן, אישור קבלת התשלום. 

 

 

 

 03-6244055לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו בצירוף הנספחים לפקס מספר: 

 


