Tájékoztató .hu domain regisztrálásához nameszerverrel, tárhely nélkül
Kérjük, a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, hiszen segítséget szeretnénk nyújtani a megrendelőlap
helyes és pontos kitöltéséhez a zökkenőmentes regisztráció érdekében.
A megrendelőlapot csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben minden adat pontosan, olvashatóan,
hiánytalanul ki van töltve.
Jelen megrendelőlap kitöltése esetén a nameszervert a Domain Regisztráció Kft. biztosítja. Tárhely
igénylése nélkül a domain élni fog, de nem alkalmas levelezésre, weboldala nálunk nem lesz látható az
Interneten.
Ezt a megrendelőlapot abban az esetben kell kitölteni, ha a domainnévhez Ön nem kér tárhelyet. Amennyiben
tárhelyet is szeretne, szolgáltatásunkhoz nem ez a megfelelő megrendelőlap, kérjük az ahhoz megfelelő
dokumentumot töltse ki:
- Domain regisztrációs adatlap- nameszerver biztosításával, tárhellyel

Amennyiben a domain megrendelője Cég, a helyesen kitöltött megrendelőlap mellett, szükségünk van a cég
cégbírósági végzésére, és az aláírótól aláírási címpéldányra.
Magánszemély esetén az átregisztrálási megrendelőlap mellett a személyi nyilatkozatot kell kitölteni.
A megfelelő dokumentumokat hiánytalanul kitöltve, aláírva az info@domainregisztraciokft.hu e-mail címre,
vagy a (06)1 357-6219-es faxszámra kérjük elküldeni.
A dokumentumok hiánytalan beérkezése esetén állítjuk ki a kért szolgáltatásról az eletronikus számlát, amit
az Ön által megadott e-mail címre elküldünk. A regisztrációt a számlázott összeg beérkezésekor fogjuk
elindítani.

Kizárólag minden szükséges dokumentum hiánytalan megléte esetén, a számla
kiegyenlítése után indul el a regisztráció!
Amennyiben a regisztrálással kapcsolatban kérdése merülne fel, keresse munkatársunkat, készséggel áll az
Önök rendelkezésére!

DOMAINNÉV IGÉNYLŐLAP
Igényelt domain név:
Típusa:

Új regisztráció:

Prioritásos:

Átregisztrálás:

Igénylő jogi státusza:

Üzleti:

Közigazgatási:

Oktatás/Tudományos:

Magánszemély:

Egyéb szervezet:

Igénylő teljes neve:
Igénylő címe:
Telefon/fax:

Vezetékes:

Mobil:

Fax:

Adószám (magánszemély esetén igazolvány száma)
A számlafizető (amennyiben eltér az Igénylőtől, név, cím)

Elsődleges névszerver:
ns0.domainregisztraciokft.hu

Másodlagos névszerver:
ns1.domainregisztraciokft.hu

Adminisztratív kapcsolattartó személy:

Név:
Cím:

E-mail:

Telefonszám:

E-mail:

Telefonszám:

Technikai kapcsolattartó személy:

Név:
Cím:

Az igénylőlap kitöltésével kijelentem, hogy
1.
2.
3.

A Domain Regisztrációs Szabályzatot (www.domain.hu) ismerem, elfogadom, és a mindenkor hatályos előírásait betartom.
A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom.
Tudomásul veszem, hogy az igények Domain Regisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a
Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést, kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően (ennek mértéke a mindenkori ISZT
által megállapított és a www.nic.hu alatt nyilvánosságra hozott összeg) a Regisztrátor szerzi be. Bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő
költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy Regisztrátort.
4. 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.
5. 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 Alternatív Vitarendező Fórum hatáskörének, amely a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával
bírálja el.
6. A domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak
használata más személy jogait nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés
céljából a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa 06-80-345-678 zöld számon, www.hpo.hu címen hozzáférhető.
7. Mint Igénylő és/vagy Számlafizető tudomásul veszem, hogy amennyiben a Regisztrátor által kiállított számlán szereplő díjak nem kerülnek a feltüntetett
határidőig megfizetésre a számlafizető által, akkor a Regisztrátor az Igénylő részére is kiszámlázhatja a domainnel kapcsolatos költségeket a domain
megmaradásának érdekében. Késedelmes díjfizetés esetén a Regisztrátornak joga van a domain felmondására.
8. Tudomásul veszem, hogy a választott domain sikertelen regisztrációja esetén köteles vagyok a Nyilvántartó és/vagy Regisztrátor által meghatározott
mindenkori adminisztrációs díjat megfizetni.
9. Aláírásommal igazolom, 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 visszavonását eredményezi.
10. Megbízom a Domain Regisztráció Kft. - t a domain nevem regisztrálásával és annak további üzemeltetésével.
11. Kijelentem, hogy az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg írtam alá.

Kelt: __________, 200_. ______ hó ______ nap

_________________________________
Igénylő neve

________________________________________
Igénylő cégszerű aláírása

Domain szerződés

Mely létrejött a mai napon, ..…………………………………………..… (mint Megrendelő), és a Domain
Regisztráció Kft. – 1188 Budapest, Ametiszt u. 29. – (mint Szolgáltató) között.
Megrendelő adatai:
Számlázási cím……………………………….......... Levelezési cím:…………………………………………………
Kapcsolattartó:……………………………………….. Telefon: ……………………………………………………..
E-mail cím: …………………………………………...
Szerződés tárgya:
A Szolgáltató a Megrendelő részére beregisztrálja a megrendelőlapon feltüntetett domain neveket.
Díjazás:
Regisztráció díja .hu: 1.900 Ft + áfa/domain., .com, .net .org .biz .info: 3.800 Ft + áfa/domain, .eu 4.800 Ft +
áfa/domain.
Fenntartás: a fenntartási díj a www.domainregisztraciokft.hu oldalon feltüntetett mindenkori listaár szerinti, amely
a regisztrációt követő második évtől esedékes .hu domaineknél, nemzetközi domaineknél a regisztrációs díjjal
megegyezik és a következő évtől esedékes. A fizetéshez a Szolgáltató proforma számlát állít ki melyet az
Ügyfélnek a regisztrációkor megadott e-mail címére eljuttat, valamint az Ügyfél saját tárhelyén is elérhetővé tesz.
A proforma számlán megjelölt összeg beérkezése után a Szolgáltató a végleges számítógéppel kiállított aláírás, és
bélyegző nélkül is hiteles számlát elektronikus úton az Ügyfél részére eljuttatja, mely a proforma számlával együtt
érvényes.
Szolgáltató kötelezettségei:
A Szolgáltató a Megrendelő számára beregisztrálja/átregisztrálja a szerződés tárgyát képező domain neve(ke)t.
A beregisztrált/átregisztrált domain nevekhez, a szerződés hatálya alatt a Szolgáltató biztosítja a megfelelő
technikai hátteret.
A Szolgáltató sikertelen regisztráció esetén a megfizetett regisztrációs díjból az adminisztrációs díj levonását
követően fennmaradt összeget köteles a Megrendelő részére visszautalni.
Megrendelő kötelezettségei:
A Domain Regisztrációs Szabályzatot (www.domain.hu) ismeri, elfogadja, és a mindenkor hatályos Domain
Regisztrációs Szabályzat előírásait betartja.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a domain regisztráció/átregisztráció elindításához szükséges az egyszeri
regisztrációs díj/domain megfizetése, a szükséges iratok/dokumentumok eljuttatása a Szolgáltató részére, a
megrendelőlap
hiánytalan
kitöltése
i. A megrendelő köteles értesítési e-mail címének változását haladéktalanul a Szolgáltatónak jelezni
A domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa
választott domain név, illetve annak használata más személy jogait nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről
tudomást szerez, a névről önként lemond.
Mint Megrendelő tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő hosszabbítási
díjak nem kerülnek a feltüntetett határidőig kiegyenlítésre, a Szolgáltatónak joga van a domain felmondására.
Tudomásul veszem, hogy a választott domain sikertelen regisztrációja esetén köteles vagyok a Szolgáltató által
meghatározott mindenkori adminisztrációs díjat megfizetni.
Aláírásommal igazolom, 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
visszavonását eredményezi.
Budapest, 200……………………..

…………………………………
Megrendelő

………………………………………….
Szolgáltató

