.hu domain név igénylőlap
A vastag betűs részek kitöltése kötelező!

inter.hu ügyfélszám:
Domain adatok
Igényelt domain név/nevek:

(Külön lapon aláírt lista csatolható!)

Típus:

új igény

módosítás

Névszerverek (ha a Megrendelő biztosítja):

elsődleges:

másodlagos:

Igénylő adatai
Igénylő teljes neve (magyarul)
Szervezet esetén angolul:
Szem. ig. szám / Cég esetén adószám (hiányában bejegyzés száma):
Irányítószám:

Település

Tel.:
Fax:

Utca, házszám:

Adminisztratív kapcsolattartó személy: (a domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője)
Név:
Irányítószám, település, utca, házszám:
Telefonszám, fax:
E-mail cím:
Technikai kapcsolattartó személy: (a domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője)
Név:
Irányítószám, település, utca, házszám:
Telefonszám, fax:
E-mail cím:
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy:
a) A www.domain.hu honlapon található Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos
Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom; A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a
Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; Tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a
Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív
Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a
Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
b) A domain név fenntartás kezdete a domain név bejegyzésének időpontja. Fenntartás vége a .hu domain név bejegyzésének időpontjától
számított első 730. naptári nap, meghosszabbítás esetén az azt követő minden 365. naptári nap. Átkérés esetén a fenntartás kezdete az
átkérés időpontja. Átkérés esetén a fenntartás vége az átkérés időpontjától számított minden 365. naptári nap. A fenntartási idő lejárta
előtt 60 nappal az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja. Meghosszabbítás kizárólag akkor történik meg, ha
a Regisztrátor részére az éves fenntartási díj befizetésre került legkésőbb a fenntartási idő lejárata előtt 30 nappal. Meghosszabbítás híján
a domain név fenntartás felmondottnak tekintendő a domain név törlésre kerül. Nem kiegyenlített regisztrációs, fenntartási, domain
szolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor felmondja.
c) Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a számlafizető különbözik az Igénylőtől, és számlafizető a kiállított számlán feltüntetett
fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat az Igénylőtől is követelni.
d) Az Igénylő és a Számlafizető a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogad a regisztrációs és fenntartási díjról.
e) Szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok
nem valósak vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
f) Engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog
alapján jogszerű;
g) Rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt természetes személy engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban
történő kezelésére vonatkozóan.
h) Az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

Csatolni szükséges: cég esetén az aláírási címpéldány másolata
Dátum: ......................................................

...............................................
Igénylő aláírása
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