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Bartosz Gadzimski - 2019-02-18 - 1 Comment - in Zmiana danych abonenta domeny
Chcielibyśmy zaznaczyć na samym początku iż zmiana abonenta nie jest zmianą płatnika domeny, gdzie ta możliwa jest wyłącznie
po wykonaniu cesji domeny.
Sposób przeprowadzenia zmiany abonenta domeny uzależniony jest od rozszerzenia domeny dla której chcemy zmienić Abonenta:
1. Zmiana abonenta domeny ze strefy .pl:
1. Zaloguj się do Panelu Klienta i z sekcji DOMENY kliknij w Twoje domeny

2. Wybierz domenę dla której chcesz dokonać cesji domeny i kliknij Informacje i ustawienia

3. Wybierz Zmiana danych abonenta

4. Wprowadź nowe dane nowego Abonenta uzupełniając formularz.
5. Kliknij Zmień abonenta
6. Na Twój adres email został wysłany link potwierdzający cesję domeny. Kliknij w link, celem potwierdzenia zmiany
abonenta domeny
7. Po kliknieciu w link na adres email przyszłego abonenta zostanie wysłany link potwierdzający, którego kliknięcie
potwierdza przejęcie praw i obowiązków domeny

2. Zmiana adonenta domeny .eu, .com, .net, .org, .biz, .info:
1. Zaloguj się do Panelu Klienta i z sekcji DOMENY wybierz Twoje domeny

2. Wybierz domenę (z rozszerzeniem innym niż strefa .pl) dla której chcesz dokonać cesji domeny i kliknij
Informacje i ustawienia

3. Wybierz Zmiana danych abonenta

4. Wprowadź nowe dane abonenta w sekcji: Dane Abonenta(Registranta), Kontakt Administracyjny, Kontakt
Techniczny oraz Biling Kontakt
5. Zapisz zmiany klikając na "Zapisz zmiany"
6. Osoba fizyczna lub fima, której dane zostały wprowadzone została Abonentem domeny

Pamiętaj:

Jeśli jako obecny Abonent domeny nie posiadasz dostępu do adresu email wprowadzonego w bazie whois rejestratora,
skorzystają z instrukcji: Jak zaktualizować dane abonenta domeny zarejestrowanej w zenbox.pl?
W przypadku domen ze strefy .pl zmiana danych wrażliwych, które identyfikują Abonenta (imię i nazwisko, PESEL,
REGON, NIP, email), możliwa jest tylko i wyłącznie w ramach cesji.
W przypadku niektórych domen zmiana danych abonenta nie jest bezpłatna: Czy cesja domeny jest darmowa?

Powiązane artykuły:
Co to jest zmiana abonenta domeny?
Czy zmiana abonenta domeny jest darmowa?
Zmieniłem dane abonenta. Kiedy zmiana będzie widoczna w bazie whois?
Jak dokonać cesji usług w zenbox?
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Błąd!
Dla domeny EU brak opcji do wybrania "Zmiana danych abonenta".
Nie można dokonać cesji.
https://imgur.com/a/wLFKAiF

