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Domain megrendelő adatlap

Domain
adatok

Egyszerre több domainnevet is megadhat, vesszővel elválasztva, ha a tulajdonos, a kontaktszemély és a költségviselő azonos lesz!
Igényelt domain név/nevek:
Ha a név védjegy, akkor lajstromszám:

Ha módosítás, akkor oka:

1

Másodlagos névszerver 1:

Elsődleges névszerver :

Domain tulajdonos
adatai

Magánszemély igénylése esetén lakcím, üzleti/intézményi igénylő esetén székhelycím kitöltése szükséges!
Az adószám kitöltése valamint aláírási címpéldány csatolása üzleti/intézményi igénylő esetén szintén szükséges!
Név/cégnév:
Cégnév angolul:
Ország:

Város:

Irányítószám:

Utcanév:

Közterület:

Házszám/em./ajtó:

Születési név:

Szül. hely:

Szül. idő:

Cégjegyzék/Váll.ig.szám 2:

Szem. ig. szám 3:

Adószám 5:

Mobiltelefon 4:

Fax:

Ország:

Város:

Irányítószám:

Utcanév:

Közterület:

Házszám/em./ajtó:

Születési név:

Szül. hely:

Szül. idő:

Email:

Mobiltelefon 4:

Fax:

Ország:

Város:

Irányítószám:

Utcanév:

Közterület:

Házszám/em./ajtó:

Születési név:

Szül. hely:

Szül. idő:

Bankszámlaszám:

Cégjegyzék/Váll.ig.szám 2:

Bankszámlaszám:
Email:

Adminisztratív
kapcsolattartó
adatai

Kitöltendő, HA ELTÉR a domain tulajdonos adataitól!
Kapcsolattartó neve:

Kitöltendő, HA ELTÉR a domain tulajdonos adataitól!

Költségvislő
adatai

Költségviselő neve:

Email:
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Mobiltelefon :

Adószám 5:
Fax:

Az előfizetői jogviszony a Regisztrátorral akkor jön létre, amikor jelen Megrendelőlap Szerződésen feltüntetett domain nevet az Internet Szolgáltatók Tanácsa (a továbbiakban:
„Nyilvántartó”) regisztrálja. A részletes .hu regisztrációs szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) megtekinthető a www.domain.hu weboldalon.
Megrendelő jelen Megrendelőlap/Előfizetői Szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy:

• A mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja és a Szabályzat előírásait betartja, a domain igénylé
igénylésével,
sével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a
Regisztrátor döntését elfogadja.
• Tudomásul veszi, hogy a domain delegálást saját kockázatára igényli, és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli
terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából,
felfüggesztéséből, vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért.
• Kizárólagosan felel az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következmény
következményeiért.
eiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére,
jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Reg
Regisztrátorral
isztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, a Megrendelő vállalja, hogy a
helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez.
• 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 dön
döntés
tés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel.
• A részére delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmá
jelentéstartalmával
val vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő
költség alól tehermentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.
• Szavatolja, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a meg
megadott
adott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelenti be, az a domain név
visszavonását eredményezi.
• A domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (például:
névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sér ti. Ha azonban ilyen jogsér tésről tudomást szerez, a névről önként lemond, illetve másik nevet választ.
Tudomásul veszi, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa (a 06-80-345678 zöld számon, vagy a www.hpo.hu címen) hozzáférhető.
• Hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek.
• Tudomásul veszi, hogy a választott domain név választhatóságával, valamint a Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti
alá magát. A döntést a Megrendelő, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján a Regisztrátor szerzi be, a Tanácsadó Testület eljárási díjának befizetését követően, amelynek bruttó összege
(vitatott domain nevenként) 40 000 Ft + áfa. Ezt a díjat abban az esetben kell az Előfizetőnek megfizetnie, ha a domain saját részre történő regisztrálása mellett kitart és a Tanácsadó Testület döntésének értelmében
az Előfizető nem jogosult megkapni a domain nevet.
• A domain delegálással, regisztrálással, fenntartással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti
magát az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott az Eseti Választott bíróság kizárólagos hatáskörének, amely választot
választottbíróság
tbíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával
bírálja el.

Az adatlap mellé csatolt dokumentumok:

Magánszemély/egyéni vállalkozó igénylő esetén:
Magánszemély
nyilatkozat személyi adatok hitelességéről
vállalkozói igazolvány másolata

Üzleti/intézményi igénylő esetén:
esetén
cégbírósági végzés
aláírási címpéldány

adószám-igazolás
alapító okirat

Kelt: ________________________________
________________________________
Megrendelő részéről (cégszerűen aláírás és pecsét)

________________________________
Költségviselő részéről

1) Csak akkor szükséges, ha harmadik fél végzi az NS szolgáltatást. 2) Üzleti/intézményi igénylő esetén megadható. 3) Magánszemély igénylő esetén kitöltendő, megadása önkéntes, de
a Nyilvántartó ennek hiányában elutasítja a bejegyzést! 4) Megadása szükséges. 5) Nem magánszemély költségviselő esetén szükséges.

