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SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
Új domain név igényléshez és meglévő domain átregisztrálásához

Igényelt domain név(ek):

Hány évre kéri a domain
regisztrációját?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(.hu minimum 2 évre rendelhető!)

Megrendelő teljes neve:
Megrendelő adószáma / szem. ig.
száma:
Megrendelő számlázási címe:
Megrendelő posta címe:
A cím szerinti ország:

Magyarország

nyelv: Magyar

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

fax:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Elsődleges és másodlagos
névszerver

ns1.szerverpark.eu
87.229.120.1

ns2.szerverpark.eu
87.229.103.1

Adminisztratív és technikai kapcsolattartó személy:
Neve:
RendszerNET Kft.
Postacíme:
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
A cím szerinti ország:
Magyarország
nyelv: Magyar
22638232-2-17
Adószáma:
E-mail címe (működő!):
domain@szerverpark.eu
Telefon / faxszáma:
+36.30.228.0477
Alulírott Megrendelő kijelentem, hogy
 a 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 igények 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 alávetem magamat az Alternatív
Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel
kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben
érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért
sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
 a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az
ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben
alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság
kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja
el;
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 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;
 Megrendelő meghatalmazza a RendszerNET Kft-t, hogy a Megrendelő helyett és nevében a
domain regisztrációjával, módosításával valamint felmondásával kapcsolatban a Regisztrátorok
és ISZT előtt eljárjon.
 az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Csatolandó dokumentumok:
- cég:
- magánvállakozó:
- magánszemély:
- alapítványok, egyesületek,
iskolák, önkormányzatok:

cégkivonat és aláírási címpéldány – másolatok
vállalkozói igazolvány másolata
személyigazolvány szám
adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy
cégbírósági
bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány
is)

20..... …………………………hó……………nap

………………………………………
Megrendelő olvasható aláírása

………………………………………
(cégszerű) aláírás és pecsét
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