Igénylőlap a hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
A Megrendelő továbbiakban Igénylő adatai
Az igénylő jogi státusza:
Gazdasági társaság
Magánszemély
Egyéb szervezet/intézmény
Az igénylő teljes neve:
Szervezet esetén angolul:
Igénylő azonosítója:
(szervezet esetén: adószám
magánszemély esetén: személyi
igazolvány szám)
Postai címe:
Email címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó
A kapcsolattartó személy neve:
Postai címe:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
A domain név
Az igényelt domain név/nevek:
Az igény típusa:
Ha módosítás, akkor oka:
Ha név védjegy, akkor lajstromszám:
Elsődleges DNS szerver (host és IP):
Másodlagos DNS szerver (host és IP):

új igény
prioritásos új igény
módosítás
regisztrátor váltás
igénylő változás
adatmódosítás

A regisztrátor neve és adatai:
DOMAIN REGISTRAR KFT.
H-1237 Budapest, Szent László utca 5. - adószáma: HU14018684 - cégjegyzékszáma: 01-09-885037
Nyilvántartó neve és adatai:
Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht.
H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. - adószáma: 20763091-2-41 - cégjegyzékszáma: 01-14-000286
Az igényelt domain kezelője (továbbiakban domain kezelő) neve és adatai:
Future of Media Kft.
3700 Kazincbarcika, Paál László u. 17. – adószáma: 14508312-1-05 – cégjegyzékszáma: 05-09-016457

Az Igénylő megbízza és meghatalmazza a Domain kezelőt, hogy a fent megnevezett domain név regisztrációjának és fenntartásának
ügyében teljes jogkörrel eljárjon, valamint az adminisztrációs teendőket (pl. DNS szerver módosítás) ellássa. A Regisztrátor részére
a felmerülő költségeket a Domain kezelő fizeti. A Domain kezelő a szolgáltatásaiért jogosult díjat szedni az Igénylőtől, melynek
részleteit a Domain kezelő és az Igénylő közt létrejövő szerződés szabályozza.
Az Igénylő kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs
szabályzat előírásait betartja; a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a
Regisztrátor döntését elfogadja. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy az igényeinek a Domainregisztrációs Szabályzatnak való
megfelelőségével kapcsolatos vita esetén, a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát; a
választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul
veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellene indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben
érvényesíthet, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó
nem felel; szavatolja, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott
adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezi; az igénylőlapot
teljes egészében elolvasta, és egyetértőleg írta alá.
Az igénylőlap aláírásával az Igénylő elfogadja a Regisztrátornak a szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit.

Dátum:
…………………………………………
Domain kezelő

…………………………………………
Igénylő

Az igénylőlaphoz minden esetben csatolnia kell az Igénylőnek cég esetén a cégbírósági végzést vagy cégkivonatot és aláírási címpéldányt, illetve az
alábbi dokumentumok másolatait. Magánszemély esetén két tanú előtt nyilatkoznia kell, a személyi igazolványának számáról az Igénylőnek.

Nyilatkozat
természetes személyek számára
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy alábbi adataim megfelelnek a valóságnak:

Név:
Személyi igazolvány száma:
Állampolgárság:
Lakcím:

Kelt:
…………………………………………………
nyilatkozó aláírása
Tanú 1.
Név:
Személyi ig. száma:
Lakcím:
Aláírás:

Tanú 2.
Név:
Személyi ig. száma:
Lakcím:
Aláírás:

