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Szolgáltatás-megrendelő adatlap (1.oldal)
CSAK DOMAIN:

CSAK TÁRHELY:

DOMAIN ÉS TÁRHELY:

Domain
adatok

Legalább az igényelt domain név minden megrendelés esetén kitöltendő!
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:
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Másodlagos névszerver 1:

Elsődleges névszerver :

Szolgáltatást igénybevevő
tulajdonos adatai

Domain vagy tárhely szolgáltatás esetén is kitöltendő!
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:
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Szül. idő:

Szem. ig. szám :

Adószám 5:

Mobiltelefon 4:

Fax:

Ország:

Város:

Irányítószám:

Utcanév:

Közterület:

Házszám/em./ajtó:

Email:

Mobiltelefon 4:

Fax:

Ország:

Város:

Irányítószám:

Utcanév:

Közterület:

Házszám/em./ajtó:

Születési név:

Szül. hely:

Cégjegyzék/Váll.ig.szám :
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Bankszámlaszám:
Email:

Adminisztratív
kapcsolattartó
adatai

Kitöltendő, HA ELTÉR a tulajdonos adataitól!
Kapcsolattartó neve:

Kitöltendő, HA ELTÉR a tulajdonos adataitól!

Költségvislő adatai
(számlázási cím)

Költségviselő neve:

Szül. idő:

Bankszámlaszám:

Cégjegyzék/Váll.ig.szám :

Adószám 5:

Email:

Mobiltelefon 4:

Fax:

Számlázás módja (elektronikus vagy postai):
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Elektronikus

(hitelesített PDF-ben)

Postai

(postaköltség felszámítható)

A domain regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat és egyszerűsített szabályzatot a 2. oldal tartalmazza,
tartalmazza, és aláírásával elfogadja azokat.
Kizárólag domain szolgáltatás megrendelésekor csak az 1. oldal kitöltése, de mindkét oldal aláírása szükséges a regisztrációhoz.
Tárhelyszolgáltatás rendelése esetében az 1-2. oldalak együtt képezik a szolgáltatási szerződést.

A megrendelő 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 (cégszerű 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.
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Szolgáltatás-megrendelő adatlap (2.oldal) / Szolgáltatási szerződés
A tárhelymegrendelő és szerződés dokumentum csak az 1. oldal adatlapjával együtt érvényes!

Technikai
kapcsolat
tartó
adatai

Tárhely szolgáltatás választása esetén kitöltendő, ha eltér a tulajdonos adataitól!
Kapcsolattartó neve:
Mobiltelefon 4:

Email:

Fax:

Tárhely szolgáltatás választása esetén kitöltendő!
A WEB2500 csomag csak 1 éves, a WEB5000 csomag csak 6 havi vagy 1 éves fizetési gyakorisággal igényelhető!
Tárhelycsomag típusa:
WEB2500
WEB5000

WEB10000

Fizetési gyakoriság:

1 havi

1 éves

6 havi

Egyéni konstrukció

Egyéb megjegyzések (extra szolgáltatások, kuponkódok, akciók, stb.)

A domain 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. A domain igényléssel kapcsolatosan a Megrendelő jelen
Megrendelőlap/Szolgáltatási 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 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 következményeiért.
következményeiért. 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 Regisztrátorral
Regisztrátorral 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 tudomás
tudomásul
ul 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, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő
költség alól tehermentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak
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 megadott 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 domai
domain
n 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 re
regisztrációs
gisztrációs 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 sz
szerzi
erzi 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 választottbíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet
hatályával bírálja el.
A szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos tudnivalók:
/ teszi közzé. A szolgáltató az árváltozás jogát a mindenkori ÁSZF szerint fentartja.
paramétereit és
és árát
árát aa Szolgáltató
Szolgáltató weboldalán:
http://tomportal.hu/webhosting
• A szolgáltatáscsomag
scsomag mindenkori
mindenkori paramétereit
oldalán (http://viacomkft.hu/tarhely)
teszi közzé. Szolgáltató az ár
• E szerződés nem minősül a Szolgáltató részéről automatikusan elfogadottnak,
elfogadottnak, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy csak a szolgáltatások ellenértékének beérkezése után tegye azokat a Megrendelő
részére elérhetővé.
• A Szolgáltató részéről a szolgáltatás megkezdése - mint ráutaló magatartás - jelenti e szerződés elfogadását. A szolgáltatás megkezdésébe a Szolgáltató saját hatáskörén belül előzetesen, teszt jelleggel létrehozott,
üzemeltetett és megrendelő részére rendelkezésre bocsátott környezetek nem tartoznak bele.
• A Szolgáltató a szerződés aláírt példányát csak külön kérésre juttatja visza postai úton Megrendelő részére.
• Online megrendelésű .hu végződésű domain megrendelése esetén szükséges a megrendelés aláírt példányák visszaküldése faxon, szkennelve e-mailben, vagy postai úton. A dokumentum visszaérkezésére 1 hét
áll rendelkezésre, ezen idő után az előzetes megrendelési adatokat töröljük.
• Az adminisztrációt a tárhely létrehozása után a http://e-tiger.net felületen az admin@elsodleges-domain-nev és a Szolgáltatótól kapott véletlenszerűen generált jelszó párosával kezdheti meg.
oldalon
találhatja meg.
• A különböző
böző szolgáltatások elérési adatait a http://tomportal.hu/technikai-adatok
http://viacomkft.hu/info
alon találhatja
meg.
• Ha kérdéseire nem talált választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal
kél aak http://tomportal.hu/kapcsolat/
a http://viacomkft.hu/faq oldalon tájékozódjon.
Tudásbázisunkat a http://viacomkft.hu/wiki oldalon érheti el, ahol se séget kaphat a leg
rendszerek beállításával kapcsol an.
lerhetoseg oldalunkon található lehetőségek valamelyikén. Szív n segítünk!

A Megrendelő aláírásával kijelenti, hogy e szerződés és a Szolgáltató weboldalán elérhető hatályos Általános Szerződési Feltételek teljes
szövegét elolvasta, megértette, elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti mind a domain, mind a tárhely
jellegű szolgáltatások igénybevétele során.

Kelt: ______________________________________
________________________________
Megrendelő részéről (cégszerű aláírás és pecsét)

________________________________
Költségviselő részéről

