SUBDOMENØ REGISTRAVIMO (ĮKURDINIMO) TAISYKLöS
2010 m. rugpjūčio 28 d.
Vilnius
1. Šios Subdomeno registravimo (įkurdinimo) taisykl÷s (toliau – ir Taisykl÷s) papildo
Ahost.lt paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygas bei taisykles, patvirtintas 2006 m. geguž÷s 14 d., ir
sudaro neatskiriamą pastarųjų Sąlygų ir taisyklių (toliau – ir Sąlygos) dalį vartotojams, kurie
subdomenø registravimo (įkurdinimo) paslaugas įsigijo po 2010 m. rugpjūčio 28 d.
2. Subdomenas – antro ir aukštesnio lygmens domeno pavadinimas (adresų srities vardas),
sudarytas iš raidžių ir/arba skaičių sekos laikantis atitinkamų domenų procedūrinių reglamentų. Kitos
šiose taisykl÷se vartojamos sąvokos atitinka vartojamas Sąlygose ir taisykl÷se, .LT domeno
procedūriniame reglamente, patvirtintame Kauno technologijos universiteto, nebent šiose Taisykl÷se
nustatyta kitaip.
3. Vartotojas, užsakydamas subdomenø registravimo (įkurdinimo) paslaugą bei ja
naudodamasis asmeniškai atsako už įsitikinimą, ar sudarydamas pavadinimą jis nepažeid÷ trečiųjų
asmenų pramonin÷s nuosavyb÷s ar autorių teisių. Tiek÷jas netikrina ir nevertina pastarųjų aplinkybių
ir neatsako už jų pažeidimus. Vartotojo ginčuose su trečiaisiais asmenimis d÷l subdomeno Tiek÷jas
nedalyvauja, išskyrus atvejus, kai yra oficialiai pateiktas viešojo administravimo įgaliojimus turinčio
subjekto ar teismo nurodymas.
4. Vartotojas prisiima bet kokią atsakomybę už subdomeno pavadinimą ir turinį bei su tuo
galimą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautin÷s bei valstyb÷s (-ių), kurios (-ių)
jurisdikcijai priklauso iš atitinkamo subdomeno kylantys visuomeniniai teisiniai santykiai, teis÷s aktų
nuostatų pažeidimus bei iš jų kylančias teisines pasekmes.
5. Tais atvejais, kai yra registruojamas .LT domeno zonai priklausantis subdomenas,
laikoma,
kad Vartotojas
yra
susipažinęs su .LT domeno procedūriniu
reglamentu (https://www.domreg.lt/informacija/dokumentai/procedurinis-reglamentas.pdf) ir yra
įsipareigojęs jo laikytis. Savo ruožtu Tiek÷jas inter alia garantuoja min÷tame Reglamente nustatytas
Vartotojo teises bei užtikrina Tiek÷jui tenkančių Akredituoto IPT pareigų vykdymą.
6. Visi subdomenai yra registruojami Vartotojo vardu išskyrus Tiek÷jo nurodytais atvejais
ar esant atskiram susitarimui.
7. Vartotojui garantuojama teis÷, atitinkamo subdomeno reglamento nustatytais atvejais ir
tvarka, netrukdomai persikelti subdomeną pas kitą subdomeno registravimo (įkurdinimo) paslaugas
teikiantį subjektą, taip nutraukiant sutartį su Tiek÷ju. Ši teis÷ gali būti ribojama tais atvejais, kai
Vartotojas n÷ra įvykdęs visų atitinkamų įsipareigojimų Tiek÷jui, susijusių su subdomeno
registravimu (įkurdinimu, pratęsimu). Tais atvejais, kai subdomenas Vartotojui suteikiamas
neatlygintinai ar su nuolaida kaip paslaugos dalis (t. y. Nuolaida domenui pritaikoma d÷l užsakomos
kitos paslaugos), siekdamas perkelti domeną pas kitą subjektą, Vartotojas privalo atlyginti Tiek÷jui
subdomeno registravimo (įkurdinimo, pratęsimo) įprastin÷s kainos ir suteiktos nuolaidos skirtumą.
8. Tiek÷jas pateikia paraišką domenui registruoti (įkurdinti, perkelti, pratęsti) atitinkamo
domeno registrui tik po to, kai vartotojas apmoka išankstinio apmok÷jimo sąskaitą, nebent atskiru
susitarimu būtų nustatyta kitaip. Tiek÷jas neužtikrina, kad paraiška d÷l domeno registravimo
(įkurdinimo, perk÷limo) bus atitinkamo registro tvarkytojo patenkinta (tokiu atveju Vartotojo
sumok÷ta įmoka už domeno registravimą grąžinama).

9. Tais atvejais, kai Vartotojas laiku neapmoka už subdomeno pratęsimą, esant technin÷ms
galimyb÷ms, subdomeno galiojimas gali būti atstatomas, Vartotojui sumokant atitinkamo registro
tvarkytojo nustatytą mokestį (jei toks yra numatytas).
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