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.EU NEMZETKÖZI DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
új domain név igényléséhez és meglévő domain átregisztrálásához
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy domain kérhető!)

Igényelt domain név(ek):
1⃞

Hány évre kéri a delegálást?

2⃞

3⃞

4⃞

Megrendelő teljes neve:
Megrendelő számlázási címe, ha
eltér:

Ir. szám:

Város:

Utca, hsz:

Megrendelő postacíme:

Ir. szám:

Város:

Utca, hsz:

A cím szerinti ország:

Nyelv:

Adószám/adóazonosító jel:

–

Megrendelő telefonszáma:

Faxszáma:

Megrendelő működő e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
Elsődleges névszerver:
Amennyiben saját névszervert használ

Másodlagos
névszerver:

Technikai adminisztratív kapcsolattartó személy
Neve:

Szalai Attila

Postacíme:

2230 Gyömrő, Széchenyi u. 22.

A cím szerinti ország:

Magyarország

Működő e-mail címe:

domreg@soid.eu

Telefonszáma:

+36.29.530370

Nyelv:

Magyar

Az igénylőlap benyújtásával megbízom az SOID KFT-t, mint Regisztártort a fenti domain név/ek/ regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy:
a)
A magyar és nemzetközi szabályzatokat ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul
veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain
delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett
károkért;
b)
Egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni,
vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve /ha ennek akadálya van/ minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez.
c)
A nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentés-tartalmával
vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a
Regisztrátort és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.
d)
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 /pl: névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, szerzői jogát, stb/
nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a Magyar
Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon, vagy a www.lajstrom.hpo.hu címen hozzáférhető.
e)
Hozzájárulok ahhoz, hogy az igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátor az internet regisztrációs
szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;
f)
Az igénylőlap aláírásával a Megrendelő és az SOID Kft között domain név fenntartási szerződés jön létre domain név bejegyzésétől
számított – az igénylő lapon- megjelölt időtartamra. Amennyiben az időszak lejárta előtt 30 nappal az igénylő a domain fenntartási szándékát
nem erősíti meg, úgy a fenntartási szerződés automatikusan megszünik.
g)
A .eu domain név regisztráció esetén a teljes szabályzatot a http://www.eurid.eu/ oldalon elolvastam, tudomásul vettem és
betartom, illetve az alternatív vitarendezés szabályait elfogadom.
h)
Kijelentem, hogy mint magánszemély az EU tagállamok valamelyikében hivatalos címmel rendelkezem, avagy a Megrendelő, mint
szervezet bejegyzett irodával, adminisztrációs központtal, vagy működő telephellyel rendelkezik az EU területén.
i)
Kijelentem, hogy mint .eu domain név igénylő megflelek az "Egligiable Criteria"-nak, tehát az EU-n belül személyt, vagy szervezetet
képviselek.
j)
Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom.
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Megrendelő olvasható cégszerű aláírása
2230 Gyömrő, Széchenyi u. 22.

|

Tel: 06-29-530-370

|

Fax: 06-29-530-371

|

E-mail: domreg@soid.hu

