Megrendelő lap .hu közdomainek alá történő
Internet domain delegálás igényléséhez / átregisztrációhoz / módosításhoz
Igényelt domain név:
Regisztráció formája:
Módosítás oka:
Megrendelő teljes neve:
Szervezet esetén angolul:
Megrendelő címe:
Telefon:
Megrendelő jogi státusza:
Adószám:
Elsődleges névszerver:
Másodlagos névszerver:
Harmadlagos névszerver:

Igényelt domain név, www NÉLKÜL!

Új igény

Átregisztráció

Prioritásos
Módosítás

Fax:
Üzleti:

Közigazgatási:

Hálózati:

Egyéb szervezet:

Oktatás/tudományos:

stream.web200.hu
britney.web200.hu
f1.web200.eu

Megrendelő által kijelölt adminisztratív, technikai, zóna kapcsolattartó személy:

Bőzsöny András

dnsadmin@web200.hu

(+36) 30 / 828-0000

Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos
Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
a.) a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
b.) tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és
a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
c.) 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;
d.) 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;
e.) a domainmegrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom
f.) a d omainnév r egisztráció t eljes s zabályzatát http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/ oldalon e lolvastam, t udomásul
vettem és betartom.
g.) átregisztrálás esetén: a domain jelenlegi fenntartóját az átregisztrálásról írásban értesítem, és a tőle igénybevett szolgáltatást lemondom.
h.) jelen és további domain nevekkel kapcsolatos ügyintézésekre megbízom a WEB200 Internet Média KFT-t, mely megbízás visszavonásig
érvényes.
i.) az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam, eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére
azt bemutatom.


Kelt:

P. H.
______________________________________
Megrendelő olvasható aláírása
WEB200 Internet Média KFT.

______________________________________
Megrendelő cégszerű aláírás
1. oldal

