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 (דומייןלשם מתחם )ביצוע העברת בעלות להוראות 

 .ם המצורפים, למלא ולחתום במקומותהטפסיכל להדפיס את יש  .1

 תים עו"ד/רו"ח במקומות המסומנים.להח .2

 לצרף צילומי תעודת זהות/תעודת תאגיד )עבור חברה( של המעביר והנעבר. .3

עם החתימות, בצירוף צילומי התעודות  הטפסים המקורייםלשלוח בדואר רשום את  .4

 לכתובת:

 ביטמפ טכנולוגיות

 91994פתח תקווה  91קיבוץ גלויות 

 העברה וחידוש הדומיין.פול בעבור טי₪  171עברת הבעלות: עלות ה .5

ורק אז ניתן לבצע את ₪  71 של פג תוקפו של הדומיין, יש קודם לחדשו בעלותאם  .6

. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור 5ין בסעיף כמצו₪  171של נוספת בעלות ה, העבר

 חידוש הדומיין במקרה זה.


