
DOMEENINIME REGISTREERIMISE TAOTLUS 
Soovin registripidajaks oleva Telia Eesti AS (edaspidi Telia) vahendusel registreerida domeeninime 

Juriidilisest isikust registreerija andmed: 
Ärinimi Registrikood 

Asukoha aadress 

E-post Telefon 

Halduskontakti andmed: 
Ees- ja perekonnanimi 

Isikukood või sünniaeg (isikukoodi puudumisel) Isikukoodi või kodakondsusjärgne (isikukoodi puudumisel) riik 

Postiaadress Esindusõiguse alus 

E-post Telefon 

Nimeserverite nimed: Nimeserverite IP aadressid 

Ns.elion.ee 

Ns2.elion.ee 

Tehnilise kontakti (nimeserveri tehnilise kontaktisiku) andmed: 
Nimi 
Telia Eesti AS

Registrikood 
10234957

Aadress 
Valge 16, Tallinn, 19095 Eesti

Registrikoodi riik 
Eesti 

Taotlusele alla kirjutamisega kinnitab taotluses fikseeritud registreerija, et: 
1. kõik käesolevas taotluses toodud andmed on õiged;
2. tal on tahe ja talle teadaolevalt ka õigus taotluses nimetatud domeeninime kasutada;
3. domeeninime registreerimisega ei rikuta registreerijale teadaolevalt õigusakte ega kolmandate isikute õiguseid;
4. taotluses nimetatud Halduskontakt ja Tehniline kontakt on nõus täitma vastavaid ülesandeid;
5. ta annab nõusoleku, et Eesti Interneti SA või viimase poolt volitatud isik, sh Registripidaja, võib töödelda 

Registreerija isikuandmeid Domeenireeglite punktis 8.1 – 8.2 nimetatud korras, viisil ja eesmärkidel;
6. ta osaleb vajadusel Domeenivaidluste Komisjoni menetluses vastavalt Domeenivaidluste Komisjoni reglemendile 

ning kohustub nimetatud reglementi järgima ning on teadlik, et registreerija mitteosalemine menetluses ei 
takista Domeenivaidluste Komisjonil otsuse tegemist Domeeninime suhtes;

7. ta on teadlik ja soovib seda, et taotluse Telia poolt aktsepteerimise hetkest loetakse registreerija ja Telia vahel sõlmituks 
domeeninimede registreerimisteenuste teenuseleping, mille lahutamatuteks osadeks on teenuslepingu 
üldtingimused, Telia  lõppkasutajate hinnakiri ja domeenireeglid;

8. ta on tutvunud teenuslepingu lahutamatuteks osadeks olevate, punktis 7 nimetatud dokumentidega ning kohustub 
neis sisalduvaid tingimusi (sh kõiki teenuslepingu üldtingimustes sisalduvaid registreerija kinnitusi ja kohustusi) heas 
usus järgima ja tagab nende täitmise. 

Allkirjastaja nimi Allkiri 

Taotluse kuupäev 
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