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.HU DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
A választott domain információi

A választott domain név:

Elsődleges névszerver earth.synch.hu

Másodlagos névszerver ns2.synch.hu

Igény típusa

Az igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai

Teljes neve:

Angol neve:

Címe

Telefonszáma

E-mail címe

Azonosító száma

Az igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy adatai

Teljes neve:

Címe

Telefonszáma

E-mail címe

Az igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy adatai

Teljes neve: Major Gábor

Címe 8441 Márkó, Búzavirág u. 9.

Telefonszáma +36704584268

E-mail címe major.gabor@synch.hu

Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy:

a. a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom; 

b. a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; 

c. tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó

Testület döntésének veti alá magát; 

d. 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; 

e. 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 Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos

hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el; 

f. 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; 

g. engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű;

h. rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére

vonatkozóan;

i. a fenntartási idő lejárta előtt 60 nappal Regisztrátor Igénylőnek számlát küld az éves fenntartási díjról. A fenntartás meghosszabbítása kizárólag akkor történik

meg, ha a Regisztrátor részére az éves fenntartási díj befizetésre került legkésőbb a fenntartási idő lejárata előtt 30 nappal. Meghosszabbitas hijan vagy nem

kiegyenlített regisztrációs, fenntartási, domain szolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor felmondhatja, a domain nevet

törölheti, vagy a domain végleges törlésének napján jelen dokumentum alapján a saját tulajdonába veheti át. Az éves fenntartási díj befizetése esetén

Regisztrátor a domain fenntartását egy évvel meghosszabbítja. Átkérés esetén a fenntartási intervallumokat az eredeti regisztráció időpontjától kell számolni, a

fentieknek megfelelően. Amennyiben az igénylő regisztrált adatai megváltoznak, akkor az Igénylő új igénylőlapon az adatváltozást követő 10 napon belül köteles

adatváltoztatást kérni. Ennek elmulasztása esetén a fenntartást a Regisztrátor felmondhatja, a domain nevet törölheti.

j. hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően

nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem.

k. a domain név bejegyzés átfutási ideje várhatóan 1-3 munkanap. A domain név bejegyzés folyamatába hiba csúszhat (pl. elírás). A domain név bejegyzés

helyességének ellenőrzése az Igénylő felelőssége. Amennyiben az esetleges hibát az Igénylő a regisztrációs igény Regisztrátornak történő átadása után 5

munkanapon belül nem jelzi a Regisztrátornak, az ebből eredő károkért a Regisztrátor felelősségre nem vonható.

l. az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

..............................................
Megrendelő alaáírása
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