
A választott domain név:
A domain név fenntartását a bejegzéstõl számított évig kérem.
A szolgáltatás fizetése készpénzzel/átutalással történik.
Az igény új módosítás
Ha módosítás, akkor az oka:
Prioritásos igény igen nem
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Az igénylõ teljes neve:
Az igénylõ rövid neve:
Az igénylõ angol megnevezése:
Személyi ig szám (magánszemélynél) adószám (szervezetnél):
Az igénylõ jogi státusza:
Az igénylõ címe:
Az igénylõ telefonszáma:
Az igénylõ e-mail címe:

A kijelölt kapcsolattartó személy neve:
A kijelölt kapcsolattartó személy postai címe:
A kijelölt kapcsolattartó személy telefonszáma:
Admin-c e-mail cím:
A kijelölt kapcsolattartó személy nem nyilvános e-mail címe:
Elsõdleges nameserver (host - ip):

com.eng@chello.hu

ns1.hosticon.info - 94.199.180.17

Másodlagos nameserver (host - ip):

Számlázási cím (ha nem azonos az igénylõ adataival):

Megjegyzés:

ns10.hosticon.info - 87.229.108.156
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az igénylõ aláírása

Alulírottak tanusítjuk, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Név:

Lakcím:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

Aláírás:

kizárólag magánszemély igénylõ esetén kell tanúkkal igazoltatni az adatok valódiságát

Csatolandó dokumentumok: gazdasági társaság: cégbírósági végzés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
alapítvány/egyesület: bírósági bejegyzés és aláírási címpéldány (ha van)
önkormányzat: polgármester/aláíró kinevezõ határozata
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Megbízom a Microware Hungary Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével egyben
kijelentem/tudomásul veszem, hogy

1. a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regiszrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével,
delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; Tudomásul
veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli
felelõsség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztésébõl vagy visszavonásából
esetlegesen keletkezõ közvetlen vagy közvetett károkért;

2. egyedül magam vagyok felelõs az általam igényelt domén név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenõrzésére, jogszerûségének semmilyen
vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben
igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok
részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;

3. a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával,
jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésbõl következõ kötelezettség alól
tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort;

4. a domain név megválasztása területén a lehetõ legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott
domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névrõl önként lemondok.

5. hozzájárulok, hogy az Igénylõlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak
megfelelõen kezelje;

6. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó
Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követõen a
Regisztrátor szerzi be.

7. a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntésének,
és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a
Kérelmezõvel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a
Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;

8. a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerzõdés hatályával, az ebbõl eredõ 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 jogerõs bírói ítélet
hatályával bírálja el;

9. rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és
Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához;

10. a Regisztrátor jogosult az igénylõlap átvételét megelõzõen és követõen is igényt elutasítani, az elutastás indoklását a
Regisztrátor köteles az Igénylõvel közölni.

11. amennyiben egy igény nem teljesíthetõ, akkor helyette az elõre fizetett díj ellenében az Igénylõ másik domaint igényelhet;
12. ha a lejáratot megelõzõen a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylõ nem jelzi a

Regisztrátor felé, a domain fenntartásra vonatkozó szerzõdés felmondottnak tekintendõ.
13. a Nyilvántartó által a bejegyzést követõen alkalmazott, elõre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj

bevezetése az Igénylõre hárítható;
14. az igénylõlap hiányos, hibás, félreérthetõ, rosszul olvasható kitöltésébõl eredõ károkért kizárólag az Igénylõ felel;
15. az igénylõlap egy példányát eredetiben a szerzõdés megszûnésétõl számított 5 évig megõrzöm, vitás esetben azt a

Regisztrátor rendelkezésére bocsátom;
16. a http://www.microware.hu/aszf/aszf.pdf címen található Általános Szerzõdési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem

és az abban foglaltakat elfogadom;
17. a szolgáltatás számlázása a szolgáltató honlapján a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik.

(www.globaldomain.hu/domain.php);
18. szavatolom, hogy az igénylõlapot a valóságnak megfelelõen 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;
19. az igénylõlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértõleg aláírtam.

Kelt:

az igénylõ aláírása
Visszaküldendõ:

e-mailben (aláírva, beszkennelve): info@globaldomain.hu
faxon: 47/561-140
postán: Com-Eng Bt. 3516 Miskolc, Kõmûves u. 17.
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