Tájékoztató .hu domain regisztrálásához nameszerverrel, VPS tárhellyel
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.
Ezt a megrendelőlapot abban az esetben kell kitölteni, ha a VPS szolgáltatásunkkal egy időben új domain
regisztrációt is kíván indítani.
Amennyiben csak VPS szolgáltatást igényel, kérjük az űrlap 2. és 6. oldalát ne töltse ki.
Amennyiben a domain megrendelője Cég, a helyesen kitöltött megrendelőlap mellett, szükségünk van a cég cégbírósági
végzésére, és az aláírótól aláírási címpéldányra.
Magánszemély esetén a regisztrációs megrendelőlap mellett a személyi nyilatkozatot kell kitölteni.
A megfelelő dokumentumokat hiánytalanul kitöltve, aláírva az info@domainregisztraciokft.hu e-mail címre, kérjük elküldeni.
A dokumentumok hiánytalan beérkezése esetén állítjuk ki a kért szolgáltatásról a számlát, amit az Ön által megadott e-mail
címre elküldünk.
A VPS szolgáltatás aktiválásához a VPS Hoszting szerződést is ki kell töltenie, alá kell írnia és a domain regisztrációhoz
szükséges dokumentumokkal a fent említett címekre vissza kell küldenie.
A VPS szolgáltatást a kiküldött számla összegének beérkezésekor fogjuk élesíteni.
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:
Igénylő jogi státusza:
Üzleti:
Közigazgatási:
Igénylő teljes neve:

Prioritásos:

Átregisztrálás:

Oktatás/Tudományos:

Magánszemély:

Egyéb szervezet:

Igénylő címe:
Telefon/fax:
Vezetékes:
Mobil:
Adószám (magánszemély esetén igazolvány száma)

Fax:

A számlafizető (amennyiben eltér az Igénylőtől, név, cím)
Elsődleges névszerver:
ns0.domainregisztraciokft.hu

Másodlagos névszerver: ns1.domainregisztraciokft.hu

Adminisztratív kapcsolattartó személy:
Név:
E-mail:
Cím:

Telefonszám:

Technikai kapcsolattartó személy:
Név:
E-mail:
Cím:

Telefonszám:

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

Kelt: __________, 201_. ______ hó ______ nap
_________________________________
Igénylő neve

__________________________________
Igénylő cégszerű aláírása

VPS Hoszting szerződés
Mely létrejött a mai napon az alábbi Megrendelő, és a Domain Regisztráció Kft. – 1188 Budapest, Ametiszt u. 29. (mint Szolgáltató) között.
Előfizető teljes neve:
Előfizető számlázási címe:
Előfizető értesítési címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Adószám/személyi ig. szám:
1. Szerződés tárgya:
A Szolgáltató, a Megrendelő által kiválasztott VPS csomagnak megfelelő paraméterekkel hozzáférést hoz létre.
Kérjük a megfelelőt X-el jelölni
Profi csomag
Kezdő csomag
Haladó csomag
CPU mag
1
2
3
Memória
1gb
1,5gb
2gb
HDD
15gb
30gb
60gb
Sávszél
100 Mbit/sec
100 Mbit/sec
100 Mbit/sec
Fix IP
1
1
1
Adatforgalom/hó
korlátlan
korlátlan
korlátlan
2 500 Ft
3 500 Ft
5 500 Ft
Nettóár/hó
Megrendelem:
27 500 Ft
38 500 Ft
60 500 Ft
Nettóár/év
Megrendelem:
Egyedi csomagok is kialakíthatóak, tetszőleges paraméterekkel!
Opcionálisan megrendelhető szolgáltatások:
1. Szerverkörnyezet, LINUX program telepítése, kialakítása, adatbázis konfigurálása, weblap és a programok
áthelyezése, E-mail rendszer kiépítése:
Egyszeri nettó: 55 000 Ft Megrendelem:_____
2. Szerver karbantartás:
teljes körű szerverüzemeltetés, frissítés
heti adatmentés (adatok és teljes szerverkörnyezet)
adatbázis felügyelet
hibaelhárítás,
monitorozás,
blacklist clearing
Technikai ügyelet (hétköznapokon 9-17 óra között)
Havi nettó: 14 500 Ft Megrendelem:_____
Rendszergazdai tevékenység óradíja Szerver karbantartási szolgáltatással nem rendelkező ügyfeleknek:
Nettó: 9 000 Ft/óra
3. Heti adatmentés (szerveren tárolt adatok szerverkörnyezet nélkül) korábbi mentés felülírással a mentéséhez
szükséges tárhellyel, teljes adat visszaállítással (péntek 22.00- állapot)
Havi nettó: 5 000 Ft Megrendelem:____
4. További Fix IP címek:
Havi nettó: 1 000 Ft/db Megrendelem:______ db_____

Megrendelő részére a Szolgáltató Virtuális Privát Szervert (VPS) hoz létre a kiválasztott csomag, és plusz
szolgáltatások alapján.
Megrendelő aláírásával tanúsítja, hogy tisztában van a VPS szerverek működtetésével, hozzáféréseit illetékteleneknek,
hozzá nem értőknek nem adja át.
Tudomásul veszi, hogy a VPs szerver admin felülete szakemberek számára készült. Az itt véghezvitt módosítások
azonnali hatályúak, és visszavonhatatlanok, ezért kiemelt fontosságú, az adatok, és a teljes szerverkörnyezet
rendszeres mentése. Amennyiben a Megrendelő nem rendel a Szolgáltatótól Szerverkarbantartás, vagy Heti
adatmentés szolgáltatást, abban az esetben a mentések elkészítése a Megrendelő feladata, és felelőssége.
A Szolgáltató a szakmai hozzá nem értésből adódó károkért felelősséget nem vállal.
A Megrendelő vállalja, hogy a tulajdonát képező weboldalak grafikai, tartalmi feltöltéséről, frissítéséről önállóan
gondoskodik. Igény esetén Honlap karbantartási szerződés köthető.
Szolgáltató nem vonható felelősségre a Megrendelő által kezelt tartalmakért, adatokért, adatváltozásokért,
adatvesztésekért.
Szolgáltató az általa regisztrált domain névhez/nevekhez létrehozott postafiókokhoz biztosítja a kimenő levelek (SMTP)
kiszolgálóját.
SMTP kiszolgáló szolgáltatásunk az alábbi beállításokkal érhető el:
SMTP kiszolgáló: mail.domainnevem.hu Port: 8888
A beérkező levelek kiszolgálóját minden esetben POP3-ban kell megadni.
A kiszolgáló használatához minden esetben jelszavas hitelesítés szükséges. Az authentikáció történhet tikosítatlan
vagy titkosított (SSL, TLS) formában is amennyiben ezt a használt levelezőkliens lehetővé teszi. A bejelentkezéshez
szükséges felhasználói név minden esetben a teljes e-mail cím (pl.: user@domain.hu). Az általunk adott jelszó gyors és
biztonságos.
Az SMTP szolgáltatás az alábbi szabályok szerint vehető igénybe
−
Egy adott üzenet maximális mérete: 50 MB
−
SPAM: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény értelmében kéretlen reklámüzenet
küldése szolgáltatásunkon keresztül tilos, szerződésszegésnek minősül, ami szerverünkről azonnali kitiltással
jár, hatósági feljelentést von maga után.
2. Díjfizetés:
A VPS csomagok árlistája a www.domainregisztraciokft.hu oldalon található. Az 1. pontban meghatározott csomag díjának
meghatározása, az itt feltüntetett mindenkori árlista szerint történik.
A VPS szolgáltatást a kiküldött számla összegének beérkezésekor fogjuk élesíteni.
Éves díjfizetés esetén az éves hosting, valamint megrendelt plusz szolgáltatások (Szerverkörnyezet telepítés, Szerver
karbantartási szolgáltatás) díjának befizetése után.
Havi díjfizetés esetén 2 havi hosting díj, valamint a megrendelt plusz szolgáltatások egyszeri és/vagy havi díjának (havi
díjak esetén kéthavi) befizetése után.
A szolgáltatás díja havi vagy éves bontásban fizetendő. Éves fizetés esetén a Szolgáltató 1 hónapnyi díjat elenged. A
fizetés esedékessége éves fizetés esetén minden évben a szerződéskötés évfordulóját megelőző hónap. 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. Amennyiben a díj a fizetési határidőig nem érkezik meg, a
Szolgáltató jogosult a VPS hozzáférést azonnali hatállyal felfüggeszteni.
Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításra jogosult, melyről egy hónappal a tervezett módosítás előtt, e-mailben
köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Szolgáltató díjat vissza nem térít, azonban az előre kifizetett összeg erejéig teljesíti
a szolgáltatást.
A szerződésben feltüntetett díjjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
a. Domainnévhez a name szerver szolgáltatás folyamatos biztosítása, amennyiben a domainnek a Domain Regisztráció
Kft a regisztrátora.
b. A VPS hosting szolgáltatást biztosító szerver folyamatos működésének biztosítása, 6 óránál hosszabb kimaradás, és
tervezett karbantartás esetén az ügyfél értesítése.
c. Bejövő és kimenő levelezés folyamatos, és zavartalan működésének biztosítása, , amennyiben a domainnek a
Domain Regisztráció Kft a regisztrátora.
d. A Szolgáltató jogosult a hozzáférést letiltani, a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:
- Tilos a VPS serveren törvénybe ütköző, anyagok elhelyezése.
- Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
- Az esedékes díjfizetés a fizetési határidőig nem érkezik meg.
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
a. A szerverre feltöltött anyagok vírusmentességének biztosítása.
d. Minden domainnel kapcsolatos adminisztráció és díjfizetés a megrendelő feladata.
e. Megrendelő az SMTP szolgáltatás szabályait köteles ismerni és betartani, különös tekintettel az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényre, melynek értelmében kéretlen reklámüzenet küldése szolgáltatásunkon
keresztül tilos. A törvénysértő magaviselet miatt bekövetkezett – cégünket, cégünk szerverén tárolt adatokat,
illetve ügyfeleinket érintő -káresemény, kártérítési kötelezettséggel jár.
f. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan
használatból eredő károkért a Megrendelő felel.
g. A Megrendelő köteles a VPS szerverén elhelyezett minden adatért és domainért anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget
vállalni.
h. A megrendelő köteles értesítési e-mail címének változását haladéktalanul a Szolgáltatónak jelezni
5. Szerződés időtartama:
A szerződés határozatlan időtartamra köttetett.
6. Hibabejelentés:
Megrendelő a szerződés időtartama alatt, munkaidőben a Szolgáltató hibabejelentő ügyeletét veheti igénybe, ami az
alábbi módokon érhető el. A bejelentett hibát a Szolgáltató a műszaki lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül
kijavítja.
E-mail: support@domainregisztraciokft.hu
Pénzügyi, számlázási ügyekben hívja irodánkat a 06 20 9999 771-es számon.
E-mail: info@domainregisztraciokft.hu
8. Adatvédelem:
A szolgáltatási szerződés kitöltése során Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat, információkat
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az adatok és információk kizárólag a szolgáltatási szerződés, illetve
statisztikai adatok nyilvántartásának céljából kerülnek feldolgozásra, tárolásra, melyeket Szolgáltató marketing és
referencia eszközként felhasznál, illetéktelenek tudomására nem juthatnak.
Budapest, 201.. ……………………….
……………………………………….
Megrendelő

….…………………………………..
Szolgáltató

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 az igénylőlapon feltüntetett domain neveket.
Díjazás:
Regisztráció díja .A www.domainregisztraciokft.hu oldalon meghirdetett listaár.
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.
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
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, 201……………………..

…………………………………
Megrendelő

………………………………………….
Szolgáltató

