Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő Internet
domain delegálás igényléséhez
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve)
Kérjük, az adatlapot lehetőség szerint géppel kitölteni, a hibás vagy nem egyértelmű adatokból származó károkért, felelősséget, nem vállalunk. Cím vagy más adatváltozás esetén kérjük, előre,
de legkésőbb a változást 8 napon belül jelentsék be. Adatváltozás miatt kért újraszámlázás esetén fenntartjuk az ügyintézés díjának a megfizettetését.

A választott domain
név (www. nélkül):

Új igény
Módosítás
Regisztrátorváltás

(egy igénylőlapon több név is igényelhető, 3

Tulajdonosváltás

felett célszerű a listát mellékelni ez esetben
azt is hitelesíteni – aláírni, lebélyegezni!)

Adatmódosítás
Kérjük tegyen egy x-t a megfelelő rublikába !

IGÉNYLŐ

Teljes neve*:
Címe:
Tel/FAX:
E-mail:

Azonosítója**:

*Szervezet esetén angolul is / **azonosítója (szervezet esetén adószám vagy annak hiányában bejegyzés szám, magánszemély esetén személyigazolvány szám)

Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy (ha különbözik az Igénylőtől):

Neve:
Tel/Fax:

Címe:
E-mail:

A Nyilvántartó rendszere e-mailt küld a regisztrációról, módosításokról a Kapcsolattartó e-mail címére, ezért kérjük, olyan címet adjanak meg, amit sűrűn olvasnak!

Számlázási cím (amennyiben nem azonos az Igénylő adataival):

Neve:
Címe:
Tel/Fax:

Adószáma:
E-Mail:

Az igénylőlap benyújtásával megbízom az Infotechna Kft.-t, mint Regisztrátori feladatok ellátásával és egyben kijelentem, hogy:









a Domain regisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domain regisztrációs Szabályzat 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 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;
az igénylőlap kitöltésével külön megkötött szolgáltatói szerződés nélkül is megbízom a Regisztrátort a delegálás-fenntartás, ügyintézés
feladattal, díjfizetés ellenében. A megbízás, írásos visszavonásig érvényes;
az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Az Igénylő képviselőjének neve:

Dátum:

__________________
Regisztrátor aláírása

_____________________
Igénylő (cégszerű) aláírása
(p.h.)

az átvétel ideje:

Technikai adatok, kitölteni abban az esetben szükséges, ha azokat nem a Regisztrátor biztosítja.
Név szerverek (ns1,ns2)

ns1.rgazdi.hu , ns1.networldtrading.com

Regisztrátor: INFOTECHNA Kft., 1037 Budapest, Zay u. 3.(Tel: +36 1 3272090 / Fax: +36 1 3272091)

Kitöltés után küldje e-mailban az info@rgazdi.hu címre, az eredeti aláírási címpéldánnyal együtt !

