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DOMAIN NÉV IGÉNYLİLAP
Kérjük, az összes vastag-on szedett mezıt töltse ki!
Igényelt domain név:
[ ] Új igény? [ ] Prioritásos új igény? [ ] Módosítás? Oka:___________
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Mely közdomain alá kéri a delegálást?

[X] .hu domain , [ ] második szintő közdomain,mégpedig:____________

Igénylı adószáma / igazolvány száma:
Igénylı jogi státusza:

[ ] Cég , [ ] Magánszemély

Igénylı teljes neve (magyarul):
Szervezet esetén angolul:
Igénylı postai címe:
Igénylı telefonszáma:
Igénylı telefax száma:
Igénylı e-mail címe:
Igénylı képviselıjének neve:
Elsıdleges és másodlagos névszerver
s2.online-tar.hu (193.142.209.166)
ns2.llc.hu (193.188.141.120)
Adminisztratív kapcsolattartó személy: (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
Juhász István 9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. utca 14.
juhasz.istvan@online-tar.hu (+36) 20/3941-480
Technikai kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
Juhász István 9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. utca 14.
juhasz.istvan@online-tar.hu (+36) 20/3941-480
Az igénylılap benyújtásával megbízom az OPTIMUS-COMPUTER Kft.-t és 1B Telekom Kft-t mint Regisztrátort a fenti domain név regisztrációjával és
egyben kijelentem, hogy:
a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat elıírásait betartom;
a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelıségével 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 Vitarendezı Fórum döntésének, és tudomásul
veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezıvel szemben
érvényesíthetek, 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 szerzıdés hatályával, az ebbıl eredı jogok és kötelezettségek
fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti
Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerıs bírói ítélet hatályával bírálja el;
szavatolom, hogy az igénylılapot a valóságnak megfelelıen 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 igénylılapot teljes egészében elolvastam, és egyetértıleg aláírtam.
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