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Igényelt domain név (nevek)

Domain név (nevek) fenntartása

Domain igénylés módja

Megrendelő jogi státusza

2 év    3 év    5 év    10 év                                                  Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Új regisztráció     Regisztrátor váltás     Adatmódosítás    Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Természetes személy     Jogi személy     Egyéni vállalkozó

Megrendelő teljes neve magyarul

Szervezet esetén teljes név angolul

Számlázási címe

Levelezési címe

Cég adószáma / Személyi ig. szám

Telefonszáma és email címe +36 (      )                            ;                                  @

Adminisztratív kapcsolattartó neve Tatár József (Neunet Bt.)

Telefonszáma, fax, email címe +36 (20) 99-12-474, Fax : +36 (28) 411-036, info@neunet.hu

Elsődleges és másodlagos névszerver ns1.vhost.hu ns2.vhost.hu

Technikai kapcsolattartó személy Neunet Bt., Tatár József, info@neunet.hu, +36 (20) 431-23-57, 2100 Gödöllő, Rózsa utca 46

Az igénylőlap benyújtásával megbízom az  ENS ZRt.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név (nevek) regisztrációjával és egyben
kijelentem, hogy:

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

 Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a NEUNET Bt. Általános Szerződési Feltételeit (http://www.neunet.hu/cegunk/altalanos-
szerzodes-feltetelek) megismerte, és magára kötelezőnek elismerte.

 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; továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során
hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; valamint tudomásul veszem, hogy a választott
domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek;

 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 haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül nem jelentem be, az a domain
név visszavonását eredményezi;

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

  rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban
történő kezelésére vonatkozóan;

 az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, magamra nézve kötelezőnek elfogadom és egyetértőleg aláírtam. 

Az igényléshez csatolandó dokumentumok:
cég, vállalkozás esetén: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok
magánszemély esetén: Nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről, 2 tanú aláírásával
egyéni vállalkozó esetén: Vállalkozói igazolvány másolata, személyes adatok hitelességéről nyilatkozat

Kelt: Budapest, ………………..………….…. hó ….… nap

……………………………………… ………………………………………
Megrendelő (Előfizető) olvasható aláírása Cégszerű aláírás és pecsét / magánszemély aláírása
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NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL

Alulírott

nyilatkozom arról, hogy személyi 
igazolványom  száma*

állampolgárságom

* nem magyar állampolgárság esetén a hazájában bevezetett azonosító okirat száma.

Kelt: Budapest, ………………..………….…. hó ….… nap

………………………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú neve Tanú neve

Lakcíme Lakcíme

Aláírás Aláírás
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