Domain igénylő/módosító lap
Igényelt / módosítandó domain: ______________________________________________________
A választott domain szó minimum 2, maximum 24 karakter (betűt, számot és kötőjelet tartalmazhat).

Újigény:

Módosítás:

=> Módosítás oka:_____________________________________

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:______________________________________________
Elsődleges name server neve:
Másodlagos name server neve:

ns.sitefarm.hu (91.194.90.70)
ns.nightpecs.hu (213.163.42.70)

IGÉNYLŐ:
Teljes neve magyarul:______________________________________________________________
Szervezet megnevezése angolul:______________________________________________________
Személyigazolvány szám / Adószám:_________________________ ________________________
Szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy egyéni Igénylő személyigazolvány száma.

Postai cím:________________________________________________________________________
Telefon:____________________________ Fax: _________________________________________
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív, technikai kapcsolattartó személy:
Neve:
Juhász Zsolt (SiteFarm Kft.)
Postai cím: 7632 Pécs, Maléter Pál út 38.
Email:
juhaszzs@sitefarm.hu
+36 (30) 9361127
Telefon:
Kijelentem, hogy
 a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
 a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
 tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével 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 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;
 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;
 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;
 az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Dátum:_________________

_________________________
aláírás

Tanú 1.:

Tanú 2.:

Aláírás: …………………………...

Aláírás: …..………………………...

Név: ………………………………

Név: ……..…………………………

Lakcím: …………………………..

Lakcím: ……………………………

Sz.ig.sz.: …………………………..

Sz.ig.sz.: …………………………...

