MN ДОМАЙННЭРАШИГЛАХЭРХШИЛЖҮҮЛЭХГЭРЭЭ
Нэг. Нэр томьёо:
Энэхүү гэрээнд дурдсан нэр томьёог дараахь байдлаар ойлгоно.
1

Одоогийн эзэмшигч гэж өөрийн ашиглаж буй домайн нэрийн эрхээ шилжүүлж буй талыг;

2

Хүлээн авагч гэж уг домайн нэрийг ашиглах эрхийг шилжүүлэн авч буй талыг;

3

Домайн нэр гэж ашиглах эрх нь нэг талаас нөгөө талд шилжиж буй домайн нэрийг;

Хоёр. Шилжүүлэх домайн нэр:
.............................MN
Гурав. Хүлээн авагчийн мэдээлэл:
Эзэмшигчийн мэдээлэл
Овог, нэр:
Байгууллагын нэр:
Оршин буй хаяг:
Оршин буй хот:
Утасны дугаар:

Оршин буй улс:
(гэр)

(ажил)

(гар)

Факсын дугаар:
Имэйл хаяг:
Техникийн асуудал хариуцагчийн мэдээлэл
Овог, нэр:
Байгууллагын нэр:
Оршин буй хаяг:
Оршин буй хот:
Утасны дугаар:

Оршинбуйулс:
(гэр)

(ажил)

(гар)

Факсын дугаар:
Имэйл хаяг:
Төлбөр тооцооны асуудал хариуцагчийн мэдээлэл
Овог, нэр:
Байгууллагыннэр:
Оршин буй хаяг:
Оршин буй хот:
Утасны дугаар:
Факсын дугаар:
Имэйл хаяг:

Оршин буй улс:
(гэр)

(ажил)

(гар)

Дөрөв. Үндсэн нөхцөл:
1 Одоогийн эзэмшигч нь өөрийн домайн нэрийг ашиглах эрхээ энэхүү гэрээний 3 дахь хэсэгт нэр дурдсан
хүлээн авагчид шилжүүлэхээр зөвшөөрөв.
2 Одоогийнэзэмшигчнь “MN Домайн нэр бүртгэх журам”-ыг хүлээн зөвшөөрч Мэйжикнэт ХХК-д уг домайн нэрийг
бүртгүүлсэн нь үнэн болно.
3 Хүлээн авагч нь “MN Домайн нэр бүртгэх журам”-ыг хүлээн зөвшөөрч Мэйжикнэт ХХК-д уг домайн нэрийг
бүртгүүлнэ.
4 Гэрээ байгуулагч талууд нь домайн нэрийн одоогийн болон шинэбүртгэл, энэхүү гэрээтэй холбоотой бүх
хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.
5. Гэрээ байгуулагч талууд дараахь нөхцлүүдийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байна.
5.1. Одоогийн эзэмшигч эрхээсээ татгалзах
5.1.1. Энэхүү гэрээнд дурдсандомайн нэрийг ашиглах эрх, түүнтэй холбогдох үйлчилгээний гэрээг
хүчингүйд тооцох;
5.1.2. Домайн нэрийн үйлчилгээний ашиглаагүй үлдсэн хугацааны төлбөрийн зөрүүг буцаан
авахгүй;
5.1.3. Мэйжикнэт нь энэхүү домайн нэр, түүнтэй холбоотой бусад үйлчилгээний эрхийг урьдчилан
мэдэдэлгүйгээр хаах эрхтэй;
5.1.4. Мэйжикнэт нь гэрээнд дурдсан домайн нэрийг ашиглах эрхийг хүлээн авагчийн нэр дээр
бүртгэх;
5.2. Хүлээн авагч домайн нэрээ бүртгүүлэх
5.2.1.

“MN Домайн нэрийн бүртгэлийн журам”, үйлчилгээний гэрээг хүлээн зөвшөөрөх;

5.2.2.

Домайн нэрийн бүртгэлийн үйлчилгээний төлбөрийг журамд заасны дагуу төлөх;

5.2.3.

Энэхүү гэрээнд бөглөсөн бүртгэлийн мэдээллийн бүрэн гүйцэд, үнэн зөв болохыг бүрэн хариуцах;

5.3. Домайн нэрийн шинэ бүртгэлийн хүчинтэй болох хугацаа
5.3.1.

Мэйжикнэт нь энэхүү гэрээнд дурдсан домайн нэрийг хүлээн авагчийн нэр дээр бүртгэсэн өдрөөс

эхлэн шинэ бүртгэл хүчинтэй болно.
5.4. Энэхүү гэрээнд эх мэдээллүүд нь ямар нэгэн байдлаар “MN Домайн нэрийн бүртгэлийн журам”-ыг зөрчсөн
байвал гэрээг хүчингүйд тооцно.
ГЭРЭЭБАЙГУУЛСАН:
Одоогийн эзэмшигч:

Хүлээн авагч:

Нэр (Иргэн/Байгууллага):

Нэр (Иргэн/Байгууллага):

Гэрээ байгуулагчийн нэр:

Гэрээ байгуулагчийн нэр:

Гарынүсэг:

Гарын үсэг:

Имэйл хаяг:

Имэйл хаяг:

Утас:

Утас:

Огноо:

Огноо:

Заавар:
Гэрээнд эх бүх мэдээллүүдийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөсөн байна.
Гэрээг байгуулсан огноог бичиж, гарын үсэг зурна.
Гэрээний хуулбарыг Мэйжикнэт ХХК руу дээрх хаягаар илгээнэ.
Эрх шилжүүлэх домайн нэр тус бүр дээр энэхүү гэрээг байгуулна.

