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.hu Domain igénylőlap és fenntartási szerződés

A Megrendelő továbbiakban Igénylő adatai

Az igénylő jogi státusza: [ ] magánszemély
[ ] gazdasági társaság 
[ ] egyéb szervezet/intézmény

Az igénylő teljes neve:

Szervezet esetén angolul:

Igénylő azonosítója:
Cég, Szervezet esetén adószáma
Magánszemély esetében a szig. száma

Postai címe:

Telefonszáma:

Telefaxszáma:

E-mail címe:

Az Igénylő által kijelölt adminisztratív, technikai és zóna kapcsolattartó

A kapcsolattartó személy neve: SzerverPlex DNS Admin

Postai címe: 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

E-mail címe: domain@szerverplex.hu

Telefonszáma: +36 30 7303813

Az igényelt domain név/nevek:

Az igény típusa: [ ] új igény [ ] prioritásos új igény [ ] módosítás

Ha módosítás, akkor oka: [ ] regisztrátor váltás [ ] igénylő változás [ ]adatmódosítás

Ha név védjegy, akkor lajstromszám:

Elsődleges DNS szerver neve, IP címe: ns01.szerverplex.hu

Másodlagos DNS szerver neve, IP címe: ns02.szerverplex.hu

A Regisztrátor neve és adatai: 23VNET KFT.   H-1132 BUDAPEST, VICTOR HUGO 18-22.

Nyilvántartó neve és adatai: ISZT Kht.  H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Adószáma: 20763091-2-41 Cégjszáma: 01-14-000286

Az Igénylő megbízza és meghatalmazza a Regisztrátort, hogy a fent megnevezett domain név regisztrációjának és fenntartásának ügyében teljes 
jogkörrel eljárjon, valamint az adminisztrációs teendőket (pl. DNS szerver módosítás) ellássa. A Szerződés aláírásának dátumától számított 2 évre szól. 
Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri írásban, a Szerződés automatikusan 12 hónapra 
meghosszabbodik. 
Az Igénylő kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzatot betartja, a
domain  igénylésével,  delegálásával  és  fenntartásával  kapcsolatos  kérdésekben  a  Nyilvántartó és  a  Regisztrátor döntését  elfogadja.  Az  Igénylő
tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  igényeinek  a  Domainregisztrációs  Szabályzatnak  való  megfelelőségével  kapcsolatban  vita  merül  fel,  a
Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben az Igénylő alá
veti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan az Igénylő ellen indult
jogvitában  jogorvoslati  igényét  kizárólag  a  Kérelmezővel  szemben  érvényesítheti,  továbbá,  hogy  az  alternatív  vitarendezés  során  hozott  döntés
végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel. A domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés
hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben az Igénylő aláveti magát a Nyilvántartó
által  támogatott  Eseti  Választottbíróság  kizárólagos  hatáskörének,  amely  választottbíróság  a  vitát  jogerős  bírói  ítélet  hatályával  bírálja  el.  Az
igénylőlapot az Igénylő a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok
megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezi. Az Igénylő az igénylőlapot teljes egészében elolvasta és egyetértőleg írta
alá. 
Jelen szerződés aláírásával  a  felek  tudomásul  veszik,  hogy  az  Igénylő elfogadja  a  Regisztrátornak a  szolgáltatás  nyújtására  vonatkozó általános
szerződési feltételeit.

Kelt: …………………, ……….………….……..…….….

............................................... ...................................................
Regisztrátor Igénylő vagy Meghatalmazottja
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