Tájékoztató .hu domain regisztráláshoz/átregisztrálásához nameszerver
biztosítása nélkül.
Kérjük, a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, hiszen segítséget szeretnénk nyújtani a Megrendelő
lap helyes és pontos kitöltéséhez a zökkenőmentes regisztráció érdekében.
A Megrendelő lapot csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben minden adat pontosan,
olvashatóan, hiánytalanul ki van töltve.
Ezt a Megrendelő lapot abban az esetben kell kitölteni, ha a domain regisztrációhoz
szükséges nameszervereket Ön biztosítja.
Amennyiben a domain tulajdonosa Cég, a helyesen kitöltött Megrendelő lap mellett, szükségünk van a
cég cégbírósági végzésére, és az aláírótól aláírási címpéldányra.
Magánszemély esetén a regisztrációs Megrendelőlap mellett a személyi nyilatkozatot kell kitölteni.
A megfelel 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 tárhely létrehozásához, a Webtárhely szerződést is ki kell töltenie, alá kell írnia és a
domain regisztrációhoz szükséges dokumentumokkal a fent említett címekre vissza kell
küldenie.

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! Telefonszámunk: 06 20 9999 771

DOMAINNÉV IGÉNYLŐLAP
Igényelt domain név:
Típusa:
Új regisztráció:

Prioritásos:

Igénylő jogi státusza:
Üzleti:
Közigazgatási:
Igénylő
teljes neve:
Igénylő

Átregisztrálás:

Oktatás/Tudományos:

Magánszemély:

Egyéb szervezet:

címe:

Telefon/fax:
Vezetékes:
Mobil:
Adószám (magánszemély esetén igazolvány száma)
A számlafizető

Fax:

(amennyiben eltér az Igénylőtől, név, cím)

Elsődleges névszerver:
Adminisztratív kapcsolattartó személy:
Név:
E-mail:
Cím:
Technikai kapcsolattartó személy:
Név:
E-mail:
Cím:

Másodlagos névszerver:

Telefonszám:

Telefonszám:

Az igénylő lap kitöltésével kijelentem, hogy
ˇ
a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs
Szabályzat előírásait betartom;
ˇ
a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a
Regisztrátor döntését elfogadom;
ˇ
tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak
való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum
döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a
Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
ˇ
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;
ˇ
megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és engedélyezem személyes
adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog
alapján jogszerű;
ˇ
rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a
nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan;
ˇ
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

Kelt: __________, 20__. ______ hó ______ nap

_________________________
Igénylő neve

________________________________
Igénylő cégszerű
aláírása

Domain szerződés

Mely létrejött a mai napon, ..…………………………………………..… (mint Megrendelő ), és a Domain
Regisztráció Kft. – 1196 Budapest, Nagysándor József u 158. – (mint Szolgáltató) között.

Megrendelő adatai:
Számlázási cím……………………………….......... Levelezési cím:…………………………………………………
Kapcsolattartó:……………………………………….. Telefon: ……………………………………………………..
E-mail cím: …………………………………………...

1. Szerződés tárgya:
A Szolgáltató a Megrendelő
részére beregisztrálja az igénylőlapon feltüntetett domain neveket.
Jelen szerződés minden a jövőben a Megrendelő által igényelt domain névre érvényes.
Díjazás:
Regisztráció díja a www.domainregisztraciokft.hu oldalon feltüntetett mindenkori listaár szerinti.
Fenntartás: a fenntartási díj a www.domainregisztraciokft.hu oldalon feltüntetett mindenkori listaár szerinti, amely
a regisztrációt követ második évtől esedékes .hu domaineknél, nemzetközi domaineknél a regisztrációs díjjal
megegyezik és a következő évtől esedékes.

2. Díjfizetés:
Az 1. pontban meghatározott domain név díjának meghatározása, a www.domainregisztraciokft.hu oldalon
feltüntetett mindenkori árlista szerint történik.
A szolgáltatás díja évente előre egy összegben fizetendő 12 hónapra. A fizetés esedékessége 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. 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.
Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításra jogosult, melyről egy hónappal a tervezett módosítás előtt, emailben köteles tájékoztatni a Megrendelőt.
Szolgáltató díjat vissza nem térít, azonban az előre kifizetett összeg erejéig teljesíti a szolgáltatást.

3. Szerződés időtartama:
A szerződés határozatlan időtartamra köttetett.

4. Hibabejelentés:
Megrendelő a szerződés időtartama alatt, munkaidőben a Szolgáltató hibabejelent ügyeletét veheti igénybe, ami az
alábbi módokon érhet el. A bejelentett hibát a Szolgáltató a műszaki lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül
kijavítja.
Tel: 06 20/9999 772
E-mail: support@domainregisztraciokft.hu
Pénzügyi, számlázási ügyekben hívja irodánkat a 06 20/9999 771-es számon.
E-mail: info@domainregisztraciokft.hu

5. Adatvédelem:
A szolgáltatási szerződés kitöltése során Szolgáltató birtokába került adatokat, személyes adatokat, információkat
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendeletének (GDPR)

megfelelően kezeli. Az adatok és információk kizárólag szolgáltatási szerződés biztosítása, céljából kerülnek
feldolgozásra.
Ügyféladatokat, szerződéseket kizárólag digitális formátumban tárolunk, az adatok betekinthetőségét digitális
formában biztosítjuk.
Tárolt adataiba betekintést a nagyemese@domainregisztraciokft.hu címre küldött e-mailban kérhet. A kérelmet
kizárólag a szerződéskor megadott kapcsolattartói címről fogadjuk.

6. Adatfeldolgozás
Mivel a domain regisztrációhoz/átregisztrációhoz a Megrendelő biztosítja a névszervert, így a Szolgáltató nem
válik a Megrendelő Adatfeldolgozójává.

7. Szolgáltató kötelezettségei:
A Szolgáltató a Megrendelő számára beregisztrálja/átregisztrálja a szerződés tárgyát képező

domain neve(ke)t.

8. 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
Megrendelő lap hiánytalan kitöltése
A domain név megválasztása területén a lehet 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 igényő lapot a valóságnak megfelel en töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy
amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain
visszavonását eredményezi.
A Megrendelőköteles értesítési e-mail címének változását haladéktalanul a Szolgáltatónak jelezni.
Aláírásommal igazolom, hogy a www.domain-regisztracio-kft.hu oldalon elérhető aktuális Adatvédelmi
nyilatkozatot elolvastam, megértettem, és elfogadom.
Budapest, 201……………………..

…………………………………
Megrendelő

………………………………………….
Szolgáltató

