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Zmiana abonenta domeny to proces pozwalający na przeniesienie praw i obowiązków związanych z domeną na inny podmiot (firma
lub osoba fizyczna). W przypadku domen .co.uk oraz .uk proces zmiany abonenta domeny polega na wykonaniu transferu
wewnętrznego w serwisie Nominet - może tego dokonać wyłącznie właściciel domeny. Proces ten nosi nazwę Registrant
Transfer.
Operacja ta kosztuje 10 funtów brytyjskich + VAT
Jeżeli chcesz zmienić dane podmiotu rejestrującego Twoją domenę .co.uk na inne dane (firmę bądź osobę fizyczną), wejdź na
stronę Nominet Online Services: www.nominet.uk/go/login.
W momencie zakupu domeny .co.uk, tworzone jest automatycznie konto w serwisie Nominet Online Service na adres e-mail podany
podczas procesu rejestracji domeny.
W celu aktywacji konta, przejdź pod wskazany wyżej adres i wybierz opcję "First time logging in".

W pierwszej sekcji strony należy podać adres e-mail użyty podczas rejestracji domeny oraz zatwierdzić utworzenie
konta przyciskiem Submit. Wówczas na podany adres zostanie przesłana wiadomość z hasłem dostępowym do serwisu
Nominet.

Po zalogowaniu do serwisu aktualny właściciel powinien rozpocząć proces transferu wewnętrznego domeny wykonując
następujące kroki:
1. Zalogowanie do serwisu.
2. Przeczytanie informacji na temat 2 Factor Authentication oraz wybrać opcję "yes", "no", "ask me later" - polecamy ostatnią
opcję, aby nie przedłużać procesu.
3. Wybrać nazwy domen do transferu zaznaczając pole checkbox po lewej stronie listy domen.
4. Wybrać przycisk "transfer domains".
5. Podać adres e-mail nowego właściciela domeny.
6. Wybrać, czy nowy czy aktualny właściciel ma dokonać opłaty 10 funtów + vat.
7. Zaakceptować regulamin transferu Nominet.

Po zainicjowaniu zmiany danych abonenta, kolejne kroki należą do nowego właściciela:
1. Odbiera wiadomość e-mail o transferze przychodzącym.
2. Wybrać, czy akceptuje czy odrzuca transfer (Akceptuje).
3. Wybrać, czy chce wprowadzić nowe dane właściciela domeny (TAK) czy pozostawić aktualne.

4. Wybrać, czy ma pozostawić domenę u aktualnego rejestratora, czy przenieść do nowego (tu pozostawiamy domenę w zenbox,
więc wybieramy pozostawienie u aktualnego rejestratora).
5. Opłacić rachunek, gdy została wybrana opcja opłacenia przez nowy podmiot.
Pamiętaj: Jeżeli dokonujesz cesji domeny, to w przeciwieństwie do np. domen polskich, zmiana abonenta domen .co.uk i .uk nie
następuje automatycznie i niezbędne jest przeprowadzenie powyższego procesu.
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