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DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
Új domain név igényléshez és meglévő domain átregisztrálásához, módosításhoz

Igényelt domain név/nevek:

Igénylő teljes neve:
Igénylő postai címe:
Igénylő telefonszáma:
Igénylő e-mail címe:
Igénylő jogi státusza:

[ ] jogi személy

[ ] természetes személy

(adószám vagy bejegyzés szám)

(személyazonosító okmány szám)

Igénylő azonosítója:
Igénylő képviselőjének neve:
Az igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó a regisztrációs rendszerben
Neve:
Postacíme:
Adószáma:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Fax száma:
Elsődleges névszerver:
Másodlagos névszerver:

UFO-Tech Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.
13622019-2-07
dnsadmin@ufotech.hu
+36.30.215.6737
+36.22.786358
ns1.nsa.hu
ns2.nsa.hu

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a Trust-IT Kft-t, mint Regisztrátort a fenti domain név/nevek
regisztrációjával és kijelentem, mint Igénylő, hogy













a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat
előírásait betartom (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html);
a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor
döntését elfogadom;
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;
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;
megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat (http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf), és
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;
elolvastam és elfogadom az UFO-Tech Kft. ÁSZF kiegészítésének A.) pontjában leírtakat, amely további
feltételeket
tartalmaz
a
domain
név
regisztrációval
kapcsolatosan
(http://www.webhelye.hu/upload/domain/aszf_2015.pdf);
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

Csatolandó dokumentumok:
- cég / szervezet:
- magánszemély:

cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok
nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről

Dátum:
Igénylő (cégszerű) aláírása
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Költségviselő számlázási adatai, amennyiben eltér az igénylő adataitól csak akkor kell kitölteni
Név/Cégnév:
Számlázási cím:
Értesítési cím, ha eltér:
Adószám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
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