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Testreszabott Internetes megoldások!

DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
Új domain név igényléshez és meglévő domain átregisztrálásához

Igényelt domain név:
Igénylő teljes neve:
Igénylő adószáma / személyi ig. száma:
Megrendelő értesítési címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

fax:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Elsődleges és másodlagos névszerver
Átregisztrálás esetén a jelenlegi fenntartó neve (Regisztrátor):
Nemzetközi domain név esetében „auth code” (átkérés esetén)

Adminisztratív kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
Tóth Csaba
+36.204568929
Technikai kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
Tóth Csaba
+36.204568929

toth.csaba@criscomp.hu
toth.csaba@criscomp.hu

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a CRISCOMP INFORMATIKA KFT-t mint hivatalos .HU regisztrátort, a fenti domain név regisztrációjával és
egyben kijelentem, hogy:

•
•
•
•

•

•

a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat
előírásait betartom; ( Domain regisztrációs szabályzat megtekinthető: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html )
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;
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;
A delegálással kapcsolatos viták esetén a Tanácsadó Testület eljárási díját (jelenleg 40.000 Ft + ÁFA), valamint a Regisztrátor
közbenjárási szolgáltatás díját (jelenleg: lsd. ÁSZF.) egyösszegben megfizetem. A Regisztrátor közbenjárási díja a Tanácsadó Testület
döntésétől függetlenül fizetendő és visszatérítésére igénylő nem jogosult

•

az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Csatolandó dokumentumok:
- cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok
- magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről
- magánvállakozó: vállalkozói igazolvány másolata
- alapítványok, egyesületek,
iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági
bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)
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Cégszerű aláírás

