All clients of Kawdoco are subject to the following terms of service:
Indemnification Policy
You agree to use all Kawdoco services and facilities at your own risk. Kawdoco specifically disclaims all warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall Kawdoco be liable for any loss, or loss of data, or other
commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damages. Customer agrees that it shall
defend, indemnify, save and hold Kawdoco harmless from any and all demands, liabilities, losses, costs and claims, including
reasonable attorney's fees asserted against Kawdoco, its agents, its customers, officers and employees, that may arise or result from
any service provided or performed or agreed to be performed or any product sold by customer, it's agents, employees or assigns.
Customer agrees to defend, indemnify and hold harmless Kawdoco against liabilities arising out of Any injury to person or property
caused by any products sold or otherwise distributed in connection with Kawdoco products and services. Kawdoco reserves the right
to intervene with any of the sites hosted on its servers in the interest of its customers. Any material supplied by customer infringing or
allegedly infringing on the proprietary rights of a third party Copyright infringement any defective products sold to customer from
Kawdoco facility. Kawdoco shall be the sole judge of what violates this Policy.
Terms of Services
All services provided by may be used for lawful purposes only. Transmission, storage or presentation of any information, data or
material in violation of any United States federal, state or city law and Democratic Socialist Republic of Sri Lanka law is prohibited.
This includes, but is not limited to: copyrighted material, material we judge to be threatening or obscene, or material protected by
trade secret and other statute. The subscriber agrees to indemnify and hold harmless Kawdoco from any claims resulting from the use
of service which damages the subscriber or any other party.
Limitation of Liability
In no event shall Kawdoco Be liable for damages resulting from loss of data, profits, use of the Kawdoco site or any Kawdoco
products or services, or for any incidental, indirect, punitive, or consequential damages in connection with this agreement or in
connection with any products or services provided hereunder.
Email Service
all emails belongs to user or customer . We are not responsible for your local machines, mobile phones, webmail and local area
network issues which configure with your email. And spamming rules apply for the the all emails accounts and kawdoco will not be
responsible for any data / incoming and outgoing emails / profit loses.
Violations
Violations of these Acceptable Use Policies should be referred to kawdogroup@gmail.com All complaints will be investigated
promptly. Failure to follow any term or condition will be grounds for immediate account deactivation.
Adult-Oriented Content:
Kawdoco does not allow adult content and will suspend/terminate any offending account.
Server Abuse
Any attempt to undermine or cause harm to a server or customer of kawdoco is strictly prohibited. As our customer you are
responsible for all your accounts. Should you violate the Terms of Services outlined within, your account will be canceled without
chance of refund.
Server Uptime Guarantee
kawdoco guarantees 99.9% service (http, ftp, pop, imap, smtp) uptime on all hosting plans. kawdoco reserves the right to amend any
or all of the above policies, guidelines and disclaimer without notification. We also retain the right to increase any pricing and make
changes to our account plans without notification.
Web design/ Development/ Database development
Kawdoco will not be responsible for any kind of data lost , profit lost / damage from any kind of web development or database work.
So please keep backup and manual data collection with the same.

නයමයන සහ කකකනකදස
කවබ අඩවය භකවතක කරකමද ,
අප ආයතනය වසන ඔබ වවනවවන නරමමණය කරණ ලද වවබ අඩව නමමය හම ඒ තල පල කරන ලබන සයලම ඡමයමරප, පවත
සහ දදනවම ඔබවග අයතනය සත අයතයක.
ඔබවග වවබ අඩව නමමය ලයමපදදච වනවන අයතන නමමයට හම ලපනයට බව සලකනන.
ඔබවග වවබ අඩවය තල ඡමයමරප, පවත සහ දදනවම පපදරශනය කරවමද පහත සඳහන කරණ පලබඳව සදලකලමත වය යතය.
කසයම ආයතනයකට වහමහ පදගලවයකට අපහමස වන ආකමරවය ඡමයමරප, පවත, වමහ පලකරන වනමලබන අතර වවශෂවයනම
කඩම දරවනවග කමන ආකමරවය වහමහ ඡමයමරප පපදරශනය කරම සඳහම අවසර වනමමදත.
ඔබවග වවබ අඩවවය අතලත කරන සයලම දතත හම ඡයමරප පලකරවමන පස වවනත පදගලයන වසන එම ඡයමරප ලබමවගන
කරන ලබන වවනස කරම ආදය සඳහම අප ආයතනය මදදහත වනමවන අතර ඔබවග වවබ අඩවවය සයල දතත හම පනතර සදහම
අප ආයතනය වග කයන වනමලදවබ.
එවමනම පරමඩ අකමරවය වවමපමර වහමහ ශශ ලදකම මහ බදදකව වසන අනමත වනමකරණ සයලම වවමපමර සදහම සහ ජමතක ආරකමව
පලබඳ පවත වහමහ වවනත අයරකන උපටම ගනනම ලද පවත වමනම කසඳ ආගමකට, ජමතයකට සහ සදගමයකට අපහමස වන
ආකමරවය කසඳ පවතක වහමහ ඡමයමරපයක පලකරම සඳහම අපවග වවබ ඉඩ කඩ තල ඉඩ වදන වනමලදවබ.
පහත සදහන වද අප වවබ අඩවය තල පල කරම තහනම බව සලකනන. (Spamming mails , Adult content)
ඔබ වසන වමහ පලකරන ලබන පවත සහ ඡමයරප වවනවවන අප ආයතනය වහමහ වසවකයන වසන කසඳ වගකමක ගන
වනමලබන අතර නතමය ගදටල අවසථම සඳහම අප ආයතනය මදදහත වනමවන බව වමයන දනවම සටම.
ඔබවග වවබ අඩවය සඳහම ඇතලත කල යත කරණ වහමහ කසයම වවනසකමක වවනවවන ඇතලත කල යත කරණ CD මගන
වහමහ
E-mail මගන පමණක ලබමදය යතය. ( Soft Copy )
ඔබවග වවබ අඩව නමමය කල ඉකත වන දනවයන පස ( Expire Date ) ඒ සඳහම අප ආයතනය වහමහ වසවකයන වහකයන
වනමලදවබ.
තවද වවබ පට පරහරණවයද වහමහ යමනතශන පරහරණවයද සඳ වන දතත හමන සහ අලමභයන වවනවවන අප ආයතනය වහමහ
වසවකයන වහකයන වනමලබන බව දනවම සටම.
ඔබවග වවබ අඩවය අලත වදඩයම කරවමද ඒ සඳහම යමකස කමලයක වදයවන බවත එහද අතදම වට අපවග වසවමවන වසනධ වය
හදක බවත කරණමවවන දනවම සටන අතර හදක ඉකමනන වසවමවන නදවත ලබම වදන බව වමයන දනවම සටම.
Sever මමදකකකග update කරකමද කහකහ virus scan කරකමද කසවකවන වල අවහරතක අත වය හහක බව කරණකකවන සලකනන.
දතත ආරකෂක කරගහනමට back up කරගහනම ඔබ ආයතනය වසන සදකරගත යතය.
කවබ අඩවය අකහකහස කරකමන ( domain registrar කගන) පසව එම කවබ අඩව නකමය නහවත ලබක ගහනමට අප අයතනය බහඳ
කනකමහත.
අප ආයතනය වසන පට සහකසම සදවනකන අපකග Severs වල පමණ. කවනත ආයතනයක තලන Severs ලබගත පමණනම
අපකග කසවය අකහකහස කව.
National Center For Cyber Security වහමහ බලය ලත ආයතනයක වසන ගන ලබන ඕනනම කකයමමමරගයකට අප අයතනය එකඟ
වන බව කමරණකව දනවම සටම.

ඊ කමල ගණම භකවතක කරකමද ,
ඔබවග පරගණකවය වහමහ ජදගම දරකථනවය වවරස මමදකමදගය සහ අවනකත මමදකමදග Update කරම පලබඳව ඔබ වග බලම
ගතයතය .
ඉදරවයද මදල ගනවදන , credit card ණය පත අදක සහ බදදක ගණම අදක යදවවමද වහමහ වගනවමගදනවමද අදමල ගනවදනකර
සමඟ වමචකව එකඟතමවය තහවර කරගදනවමන අනතරව ගනවදනව සඳ කරනන .
කසඳ වටක ඔබවග රහස අදකය ඊ වමල මඟන යදවවමන වලකනන .

ඊ වමල ගණම භවතම කරවමද නමඳනන පදගලයනවගන ලදවබන ඊ වමල සඳහම වමල යදවවමන වලකනන .
ඔබවග ඊ වමල ගණවම රහස අදකය අප ආයතනය වසන ලබමදන පස එය නදවත සදකරණ අයරන සකසම භමවතම කරනන .
කදපටල අකර , සමපල අකර , අදක සහ වවශෂ සලකණ යන සයලල භවතම කල යතය . උදම : ASB112pqr$l.
ඊ වමල ගණවම රහස අදකය වවනත ගණමකට භවතම වනමකරනන .
ඊ වමල ගණවම රහස අදකය මසකට වරක වහමහ නදවත අලත කර භමවතම කරනන .
ඊ වමල ගණවම රහස අදකය කස වටක අනසත කරවමන වලකනන .
ලයමපදදච ව වමවහයම පදධත පමණකම භමවතම කරනන . ( Microsoft Windows genuine)

අප ආයතනය වසන ඔබ වවනවවන සපයන ලබන ඊ වමල ගණම ඔබ අයතනය සහ එය භමවතම කරණ පදගලයන සත
අයතයක. එය පරහරණය කරවම හම භවතම කරවම අයතය ඔබ සතව ඇත. ඊ වමල ගණම ඔබවග පරගණකවය වහමහ ජදගම
දරකථනවය වනවමස ගත කරවමන අනතරව එය ඉතමමත ආරකෂමකමරව භමවතම කරම ඔබ සදමවග වගකමක .
ඔබවග ඊ වමල ගණවමන නකත වන සහ ලදවබන පණවඩ සඳහම අප ආයතනය වහමහ වසවකයන වසන කසඳ වගකමක ගන
වනමලබන අතර එම නසම ඉදරවයද ඇතවය හදක අවහරතම, අපහසතම වලකවම ගදනම පළබඳව ඔබ සදලකලමත වය යතය .
Bulk E – mail ( E – mail Marketing ) වශවයන Mail යදවම අපවග Mail severs මඟන සඳ කල වනමහදක
ඔබවග ඊ වමල ගණවම රහස
වනමහදක .

අදකය ඔබ හට ලබම දවමන අනතරව අප අයතනයට වහමහ වසවකයන හට එය භවතම කල

ඔබවග ඊ වමල ගණවම Configure කර ඇත Webmail , Out look express , Mail Client , ජදගම දරකථන , වහමහ පරගණක මගන සඳවන
සයල හමනනට අප ආයතනය වහමහ වසවකයන වග කයන වනමලදවබ .
ඔබවග ඊ වමල ගණවම දතත සඳහම අප ආයතනය වහමහ වසවකයන වග කයන වනමලදවබ .

සතතය !

