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MEGRENDELŐ LAP (sorszám : W2009/                      ) 
Internetes WEB tárhelyszolgáltatásokhoz 

 
Megrendelő:           

Számlázási cím:          

Levelezési cím:          

Telefon / Telefax:     /     

Kapcsolattartó :          

E-mail cím :           

Internet tárhely- és e-mail szolgáltatás 
 
Igényelt domain:            
 

.HU  .COM  .NET  .ORG  .INFO  EGYÉB  ……….. 
.DEB.HU  .BIZ  .CN  .CC  .RO  ÁTVÉTEL  

kérjük ügyeljen az  ékezetek használatára mert a .HU, .DEB.HU domainekre az ékezeteket is figyelembe vesszük 

 
*PDNS szerver      :IGEN     NEM      IPV4 CÍM : . . .  
*SDNS szerver      :IGEN     NEM      IPV4 CÍM : . . .  
 

*- Hibátlanul működő elsődleges és másodlagos DNS (Domain Name Service) szerver a domain bejegyzés elengedhetetlen feltétele. 
( DEB.HU domain végződésnél nem kell megadni) 
 

WEB TÁRHELY IGEN   NEM   

HA IGEN MÉRETE:       „S”  
                                       „XL” 

10 MB  25 MB  50 MB   x 50 MB **  

1 GB  2 GB    x 250 MB **  
 

 
WEB TÁRHELY ELÉRÉSÉHEZ FTP HOZZÁFÉRÉS: 
 

FTP felhasználói név* * * jelszó** * 
  

***  - fenntartjuk a jogot a felhasználói név vagy jelszó módosítására (legalább 5 betű vagy szám legyen az angol ABC betűit használva) 
 
E-MAIL POSTAFIÓK (egyenként 100 MB kapacitással)  
 

IGEN  …………..db  NEM  
 ( „E-MAIL POSTAFIÓKOK MEGRENDELŐJE” formanyomtatványon kell feltüntetni az e-mail címeket) 
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Ingyenesen igényelhető (a szolgáltatás elindulásakor utólagosan aktiváljuk, a megadott elérhetőségek 

valamelyikére a paramétereket elküldjük): 
 

szolgáltatás IGEN NEM 
egyszerű számláló***    
statisztika oldal a látogatottságról***    
jelszóval védhető könyvtárak***    

 
Védett könyvtárak létrehozását igényli-e max 3 db***      IGEN  ………..db NEM  
 

Védett könyvtárak felhasználói neveinek adminisztrálásához hozzáférés 
felhasználói név Jelszó 

  
 
Statisztika oldal hozzáférés***              IGEN       NEM  

felhasználói név Jelszó 
  

***  - csak ha tárhelyet is igényelt 
 
Értéknövelt szolgáltatások: 

szolgáltatás IGEN NEM 
E-mail vírus elleni szűrése   

AdServer szolgáltatás   
MySQL támogatás1   

PHP programok futtatása2   
ON-LINE levélküldő form   

 

……db 

 
 

1 – 1 db adatbázis, korlátlan tábla, méretmegkötés nincs 
2 – A programkód nem csökkentheti az operációs rendszer biztonságát. 
 
Kedvezmények: 

Megnevezés   
Új társas vállakozás Igen  Cg.: 
Magánszemély Igen   
   
Egy év előrefizetéssel Igen   

 
 
 
A mindenkori árak a www.criscomp.hu/webhosting-ar.html oldalon található annak tartalmát megismertem, a 
megrendelő mellé csatolom! A „Criscomp Informatika Webhosting Szolgáltatások Alapelvei” elnevezésű 
dokumentumot, mint Általános Szolgáltatási Feltételeket elfogadom! A megrendelő lapot és kötelező 
mellékleteit a fejlécben található címre vagy telefaxszámra küldendő! 
 
Dátum:200  ………………..hó ………nap 
 
 

     p.h.  Megrendelő Aláírása 


